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BERÄTTELSE TILL I{ONGL. SUNDIIETS-COLLEGIUl\I 0111 El"' 

MED U!iDERSTÖD AF ALLMÄNNA !11RDEL ÅR 1851 FÖRE

TAGEN UTIUKES REsA AF DoKTOR Sur. MöncK. 
(Forts.) 

R epartilio11 af Lälwre. Högsta helsovården i sjuldJUsen 
bes trides ar l\!edecins och Chirurgiens en Chef och af Pro
fessor erne 1 h var och en beräknad för l 00 sju lie. Når så 
behöl's, ocl1 om sjuliantald ölver·stige•· den nppr:ifna propor
tion Pn, kunna Chefs de Salle tagas bland Chirurgiens af l :a 
dassen. Chirureiens af 2:n classen slwla alllid htillas dispo
nibla för sjötjenst; de .. r 3:e classen dels hållas disponibla, 
del s användas i sjuiiilusen till ett antal af 2 för hvarje 100 
feb ersjulle, 3 för hvarje 100 utvärtes sl;adade och 2 föt• 
h varje l 011 venerislH' eller utslags-sju lie. Till lands använ
das aldrif: når;ra ChirurgiPns auxiliaires. 

Sueurs 1/ospitalieres. Den inre elwnomien, såsom till
sy nen öfver den daglip,a mobilicren, och i liöliet, linneomby
tet l nattvalwillP,Pll &c. ontl.H•sörjes ar de s. k. Soeurs flo
spit al i ere~ , för hvilka finnes ett gansl;a omst:indligt regle
mente. De biträdas för eröfre arbeten af utvalde bland 
gal erslafl·arne 1 h vilka ocllså tjenstcöra i egenskap ar egentli
ga sjnkval;tare. 

Sjulrronder. Samlliee Läl1are en Chef visitera kl. 6 a 
7 på morgonrn 1 sammantriiffa 1lereftcr och disculera an
ma rlwin gsviirda fall, som inlwmmit, samt visit t· ra ånyo kl. 4 
clt. m. De tj<'llSf[!örande Chirureif'ns följa Cheferne och 
redu[! iira för livad som pass E· rat ; äfvenså en Pharmacien, 
som npptael'r ordinationerne. Ar Chirurciens hållas sjuk
jumnalt>r 1 som daeli!:Pn pröfvas :1f ChPI'en. Natt och dag 
skall alltid vara P n Offil'if'l' de Sante de c:1rdP 1 som redoeör 
för evt'll<-'lliPiltPr1 åtlöljt>r Pharmacit>ns 1•iJ distribution af me
dicam enter, har under sitt befäl ett visst antal lägre Chirur
git'ns, som dela hans omsoq;er, har inseende öfver sjukvak
turnt>, ocb averlerar Cheferna 1 når särsldldta besök af dem 
erfordras för farlica falL flan visiterar de sjuke vid deras 
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ankomst, verillcerar sjukdomen och anteelinar på polletten 

om det är en febersjuk, utvärlt•s sl;adad e. d., för be

stämmande af platsen. På hvarje säng fäsles en talJa 

med sängens nummer, den sjul;es namn, altler, sjul;domsslag 

och ioslirifningstlag, delad i llere columue1' för annotering 

af dagliga förandringar, medicamenter o. s. v. Dessa taflor, 

som egenllieen endast äro tryckta formulärer af halfarils stor

le!; och som efter behof lwnna lillöl;as med ett t•ller flere 
' 

halfarli, deponeras sedan i L:1liarnes församlinasrum, fö1· att 

tjeua till utdrae för rapporter o. d., och hafl'a följande utseende: 
.. 

Inkom på Sjuk-
(Här införes den sjukes för- Ombyte af rum. 
och tillnamn, grad ell er yr-

huset den ke, corps, fMtyg eller 11Var- ...,:?- ooZ 
ifrån ban är afpolletLmld, Datum. c o ~: ö 

-- ;il der och föuelseort , om 3"0 qQ '"d 

"" "-'• 

Sjudomskarak- han är ungkarl, gift eller -- -
Ler: euk'ing, med eller utan In logs d .. 

barn o. s. v.) Den .. flyttad 
Den .• dito 

Temp:::ent: l -
Dy"n l seda~1. Ordinerade. 

a: s Ordinär mat. 
"" !!'. ~ :::> o t"' 
"' " 3 "" p, :>;" 

~ f ----- Observationer. p, 
o o <t> 
C'J 3 :::> ö 
p-

"' "C 2 ., 
Medicamenter • :o p, ..., 

o. <n <»• o 3 C'J 

"' ::..;: ~ "f'" q o 'J> c.: O' ~. 3 o 

~~~~ 
o. 

~, "' "' q o 

l 
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Fornldspersedlar, sjukhusens instrument>amlingar äro 

ytterst val försedda' jernväl mf:'d förlossnincs-instrumenter. 

Iglar inköpas efter vigt, sl;ol ande 1000 i~lar v3ga minst 750 

högst 900 erammes; priset för 1000 iglar har varierat 

71-89 francs. Linne och Charpie furneras efler följaode 

bestämm elser : 

Förbandslinne skall vara : 

Banda gelärft l, 75 me tres lånet. 

stort Linne l m. 

stora Campresser 0,75 m, långa , 0,50 m, breda . 

Små 0,32 m. 0,32 m. 

Charpie skall vara: 

Ordinärt fint o,o5 m. längt. 

s. k. Långcharpie o,,l2 m. 

..elsova'irden till SjUs. 

Medecin en Chef. Uti hvarje förening af 15 skepp eller 

deröfver skall Ileisovården ledas af Olficier de Sante, som 

t<'mporärt bår titel af Medecin en Chef, och råkoas till ge

neral-staben. Han emottaeer ordres af, och lemnar rapporter 

till Gomm endant en Chef aneåeode Ileisovården ; vakar öf

ver fart ygs-lälwrnl:'s efterlefnad af gallande föreskrifter; un

derställer Chefens godkännande de utomordentliga anord

ningar, som särsl;ildta tillfillien kunna påkalla rörande sund

heten ombord; p,ör täta insprctione1·, val;ar öfver ortlnineen 

blanq Läkarne, ål:if:CPI' dl·m arrest eft er avis till Chefen på 

det fartyg, der den feläldigP ii r; hernställ t' r om Läl;ares nytt

Ding på fariY!~en ; fö('(~slår ~larin-Prerect e n modililialioner uti 

med.icament-utreduingen, och liiter ved erbörande Läkare för 

sig redovi sa , Före afresan besigti gar han sjukrummen om-
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bord, flfvensom de ställen, som afses för de blesserade 110 _ 

der striden ; öfvertnlar sig om 1 att Läl1arne bafva allting i 

ordning, och rapporterar om allt till Chefen. Han skall ofta 

förvissa sig om sanitära tillståndet omhord, de sjulias antal 

o. s. v., och medicamenll'rnes m. m. förvaring. Under strid 

uppehåller han sig i de blesserades local, eft~r strid gär 

han ombord på alla fartygen, visiterar de sjul;e 1 antecknar 

de sårades antal o. s. v. och afger rapport. Vid ~fpollette

ringar val;ar han öfver att endast de, som verldigen äro 

deraf i behof, föras till sjukhus. Efter slutad campaene af

ger han en allmän rapport till Mal'in-Prrfect~n, med sär

skildta notiser om Läkarnes uppfyllande af sina åligganden. 

Chirurgien-lrfajor m. fl. Ombord å hvarje ensl1ilut far

tyg skall vara en Chirurgien en Chef, som kallas Chirurgi~n

Major, och räknas till fartmets stab. Vanligen kallas han 

helt enkelt Major. Under honom subordinera ChirnrgiPns en 

sous-ordre, af h vilka hans närmaste man kallas Chirurgieu 

en seeond och de öfrige aides-chirurgiens. Chirur·gien - Ma

jor, som utöfvar ornedelb_!lr myndighet öfver samtlige under 

honom lydande Cl1irurgiens, äfvensom sjukvaldare och be

tjening, ålägger dem arrest efter anmälan hos Chefen. Han 

emottager af Conseil de Snnte reglementen och instructio

ner, register och tryckta rormulärer·, som E:>rrordras för tjen

sten ; besigligar Matroserne, som slwla utgöra besättningen, 

och upprältar lista på dem 1 han anser otjenli~:a. Ombord 

gör han visit och förbindning 1 alla daear på hestämd tid; 

rapporterar alla morgnar till Chefen om besättningens och 

fartygets sanitära tillstånd; föreslår åtgärder till förekom

mande ar sjuklighet , och lemtlar' 2:ne listor, en till Chefen 

och en till Secooden , på sjulie och frislie och dem, som 

böra ifrån tjenstgöring berrias, enliet följande formulär för dag

rappor·t 1 bvaraf tqchta exemplar slwla vara nog stora att 

rymma 60 namn, eller slörsta presumerade antalet sjulie på 

de största skepp, efter proportionen l _sjuk ibland 16. 

(F Q r t y g e t & n Q m n.) 

sjukes och convalescenters tillstånd d. 

... =-

Namt1 , Compani, 
Nummer, eller 

grad. 
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1852. 
= 

Observationer. 

För egen räkning håller· Chirurgien-:VIajor en journal 1 

bvari han inregistrerilr de sju~es inkomst l argäng l historia 

ruorbi, och använde medic:amenter 1 uti siirskildta columnel' 

af tryckta formulärer·. Han täter den Otficier de Sante: som 

fu ngerar såsom Pbarmacieo, nppskrifva oruinationerne, pre

parera och distribuera medicameuterne, och emottager upp

gift på förra dagens consurntion 1 som ban antecl;nar på sitt 

registe r. Han visiterar dat;ligen lwldnrättningen rör att öf

vertyga sig om dess snygt;het. När han anser extra [ör

pläzning nödig 1 slirifver han de rom en motiverad anmälan 

till Che[en. Under strid sl1all han med •Ila Chirureiens hål

la sig på de blesserades plats' och rår· endast lemna den 

på Capitainens ordre. Då någon dör, underrättar han De

tail-0/ficPren och Commissarien derom, och ger tillkänna ti

den , när den döde sliall i närvaro af någon Chirurgien lia

stas öfver bord och beera[vas. Då han i hamn anser någon 

böra föras på sjukhus, anmäler han sådant för· Capitainen, och 

medsk ickar alltiu en ChirurgiPn. Om vatten sl•all tagas på 

främm ande ort, skall han [örst på stiillet undersöl1a dess be

skaffenhet. Efter slutad campa3ne lemnar han Capitainen 

rappo rt pft de sjniHlomar, som herrskat, deras hehanålings-



sålt 1 och gjorda observationer, med uppgift på de underly

dandes conduite. Vid afrustning afger han en rapport till 

Conseil de San te med tahlii u f mPdicamenter m. m., och 

öfverlemnar sina rer::i ster, och förde journaler. 

Antal Chirur,qiens på olilra slags fartyg. 

-
I fred. I krig. ! 

i 
Cbirur- Chirur- l 
giens. [f:, giens. m 

Fartygens Rang. "' "' 

'"'r 
3 

=l~,~ 
3 

3 3 
~ (i) ~ ?' d ~ re ?' 
(') (') (') ~ :- ~ 1- --. . . 

Skepp 1 af 1 :a Rangen ....•• 1 ,, '2 '• 1 2 il 5 
af ':!:n, 3.e och 4:e dito. .. 1 1 ·1 3 1 1 4, 

1 af •1:a dito. . •..•.••• 1 1 1 3 •1 1 2 4, 
Fregatt l af '!:a dito ...•••.••.. 1 1 - 2 1 l 1 3 

af 3.e dito .••.•.••••. - ·1 1 \l- 1 \l 3 

Corvett j af 1 :a dito ..•.• • . • .•. 1 - 1 2 1 - 1 2 l af 2:a d1to ..••.••.••• - 1 - 1 - 1 1 2 
Brigg ••. . .••••••••••..•• - 1 - 1 - 1 1 2 

På Frep,alter af 3:e R. och Corvetter äro således Chirur

giens-~J:ijors endast Chirnrp,iens af 2:a classen. Bland em

barkerade Chir. af 3:e classen sl1all alltid \'ara åtminstone 

en, som förut ejo rt campat:ne. Ehuru Cldrurgiens af 15gre 

grad i nödfall shola liunna ersiilla dem af hö~re, få lil!väl ic

lu~ Chirnrgif.'ns af 3:e classen uppdragas hPfaltningar såsom 

Chirureicns-Majors 1 förran dc fungerat i sin e rad 2:ne år 

på sjui.I1US och l år på sjön. På alla Ånt:-FreeattPr skola 

vara Chiruq;iens till samma antal som på Fregatter af l:a 

Hangen . 

Sju1wa1i/are. På alla Slirpp och FregattPr iir en !llfir

mier tilulaire, iifvensom på Ånp,-FrPp,attl'r. På sjulifartyg el

ler s. IL Balim ent liopilal sliall vara en luflrmier-Major 1 S(JIU 

får 85 francs, och 5 Iuflrmiers, som få 50 francs hvardr.ra 

i m5oaden. Om ~latrosf.'r fuilgöro dessa functionPr, skola de 
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'(ara 2:ne p~ 1 00-kanonskepp, och på alla andra fartyg en

dast en. De lilulara få l franc 20 cent. om dagf: l1, Mate

lots· in!lrmiers få 15 cenlim. tillökning för dag. 

Balimenl hopilal. Det finnes visserlir,en föresllrifvet, att 

i tn·arje rörenint: ar 9 sliepp sl;all vara ett sjul>sliepp, och i 

en Armee navale af minst 20 sl;epp sliall vara 2:ne, men 

sedan Ängfartyg kommit i användniup, för lirigsbruli 1 har man 

åfven insdt drras s tora fördel för inqmmande af sjulie och 

dl'faS sliyndsamma lransporl<'rande till hvill1en ort man be

hap,ar. Pii sådane Baliments hopitals a vapcur slwla vara 

Chirnrp,iPns af 1 :a classen, en rör h varje l 00 sjuke, bitrådde 

af nötliet antal Chiruqli ens en sons-ordre. Der får iclie va

ra större hesailning ful som erfordras för manövren. En

dast på Jrssa farl~p, skola vara embarli'o'rade l'harmacicns pä 

ordinarie stol; på öfriga farin_: f5r alllid f.'fl Chirureicn en 

sous-ordre fun~:era såsom PIIarrnacien. Uti Tonlons hamn 

har j.1e haft lilllälle besöha 2:ne sådane för sjulilransport in

stall~rade Ångfartn:, och funnit dem srrdelrs väl motsvara 

sill ändamål. De hållas i sl~ndiu rörelse l;ring Franl;rilies 

kusll'r alt uppsamla sjul(e från alla Je fartyg, hrill;as station 

och visiL·Isc I1Jn vara 1-iinJ. De sjulie fiir läzt:as i rymliga 

localcr för- och al.trrom macldnen , försedda med jernsän

gar eft er sjuhhusens mod,·llrr 1 o,·h transporteras sliyndsamt 

til l närmast e hamn. 

Sjulrrum. Pä fartyg i närbelögna farvalten kommer s:ll

lan i fr·äga alt inrilila egen local för de sjulie, emedan de 

på nyssnämnde säll 1;\llast föras till hamnarncs sjuldllls. 

Der serskildl sjukrum blir af nöden, skull det vara viJ främ

re ändan af hatteriel p5 Fre t;atter och öfre ballrriet på 

Slu•pp, omfattande 2:ne kanoner på b5da borden i SIIE'pp af 

J:a Ol'h 2:a ranel'n, mPn t'ndasl en kanon på alla andra far

tyr,. Under strit! nNiilytlas alla sjuke undt-r valtcnlinien. 

LikaleJes inrällas under strid på Skepp och Fregatter på 

kölrumrnc!R plale-f'orme en urnphitheatre för· de sårades 
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emottagning och för stöne oprratiouer. l sjukrummet& 
granoskap nodvil;es, om ruiljlir,t, manövrer, och allt som kan 
vara till hiuJer, undansl;afras. Sjul;rurnmel sopas och renas 
I.Jvarje dae, och röl;as eller Uil;arens godlfinnande. För de 
sjuke äro s. Ii. matelas-cadn·s, eller l;ojer ulspånda med 
I.Jottenramar. 

Bord oclt Logie m. m. för ClzirurgietlS. Officier de 
Sanle ombord såsom ~leJecin en Chef har lillträ<le till la 
table de !'Amiral, hvarföre· af staiPn ersättes 12 francs om 
dap,en. Chirnrgirns af alla ar~tlra grader slwla hafva lilllr•ide 
till la table ue l'etat-major, då ile ljenstgöra en Chd, eller en 
second, men Chirurgi<·ns al' 3:<·! c.lassen vid eleverliPs bord, då 
de ruur,era såsom AidPs-ChirurciPilS. för alla Olfieirrs de Sante 
godtgöres bord r t U! P d 2 l'rancs 25 cenl. om dagen, u lom 
en portion i natura, lili mansiwpets, som ej rår mot annan 
ersättning utbytas, utan sli<lll föriiiras ombord. Chirurp,i~ns

Majors erhnlla i Prsåltninr, för skrifmat<·rialier från J ~ till 
5 francs i runnaden' efter farly[jels storleli. för säng mr·d 
tillbehör fås en ~:äng för nita 50 francs för campagne. Der 
!lere Chirurgiens äro emuarl.erade, erhållt'l' Clliruq;iPn-Ma
jor Olficershyt.t efter sin :;rad, mrn Chirmgiens en sous-or
dre måste ho uti Apotheket eller Pharmacirn, liliasom ock
så Chir.-Major, d:J han är <'nsam. Pharmacien är på slyr
bordssidan inrättad mirlt emot. elevernt's hyllplats, hvill;en 
den lilillar till sitt yttre. Den är ind<·ld med sliåp för me
dicameuters och förbruknings-persedlars förvaring, ehuru he
la localen kan vid sine lillfi'dlrn för milit:il'iska andamal bort
tagas. Bland dess bPqvämlighrle•· förljPnar ih5t;lwm mas en 
vid väp,[;ell fastad vallen-reservoir UH'd liran. Uli Pharma
cien möta på bestämd timma samtli3e Chirnrei<'ns och sjuk
vaktarP, arvensom alla sjulia, so.m rj äro liggandP., och Chir.
Major håller derstädrs, nar han linner för [!Odt, förefasnin
gar för sina kamrater om anroflrt.ninp,sv:irda sjut;dorusfall. 
livarhelst rör öfrigt Cbirurgiens äro inlogerade beslås dem 
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t» segelduksram till sängbotten 1 en kornmod 1 en byrå ocb 

2:ne stolar. 

Uppbörder. Chirurgien-Major har uppbördl'n ar me
dicamrnteroe, men Chir.-second af köl1skärl, sjukbeklädoads• 
persedlar och öfriee elfekter för de sjuke, hvilkas antal ocb 
beskalfenhet in hemtas ar följande: 

Tahlä of medicamenter, kärl och persedlar i Chirurgien-Ma-
j ors uppbörd, beräknade för expedition af 6 mllnader. 

t"' ~ n tJ:j 
s· o :l. ro .., 

(JQ c;· (JQ < 
"' 

(JQ 

~~ 
..,_ ~ ""~ "' ~(i) ~~ 

_ ... 
"' "'""" ~-., ~.., o 

~:a "' oo- 9 p "'w p 
~ o ..... o .. o w <» ?åi p "' 

p •• . "' ... .., .., .., "' "' "' "' t:! 
llledicamenter. t:! t:! t:! o 

~ '!,0 q o p 
Gram- Gram- Gram- Gram-
mes. mes. mes. mes. 

Acetas plumbic. er. 4,250 6~0 300 480 
Acetum Aromat. 3·15 ~50 75 45 
Acidum Muriatic, 16,000 8,000 5,000 4,000 

T<Jrtaric. 370 200 90 55 
~ther Sulphuric. ~58 71\ 38 20 
Agaricus 60 30 ~5 9 
Ammaniacum Caustic. 3'20 Hi O 80 45 
Balsamum Copaiv. 4,250 600 31)0 480 
Camphora 250 422 60 35 
Cantharid. pulv. 500 24.5 420 70 
Carbonas Ammonic. 125 60 30 48 

Nalric. er. 345 450 75 45 
Chloret. Hydrargyr. corros. 95 45 22 42 

Hydrargyros. 158 75 38 20 
Calclc. 4 9,000 9,000 4,500 2,700 

Cera Alba 4,250 600 300 ~80 

Cortex Cinchonre (htl.lften pulver) 4,900 900 450 270 
Emplastrum Gummos. 4,250 600 300 480 

Conii 300 ~50 75 45 
- de Vigo c. Mercurio 300 ·150 7b 45 

Extractum Liquirit. 4 9,000 9,000 4,500 2,700 
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Gram- Gram- Gram- Gram- Gram- Gram- Gram- Gram-

mes. mes. mes. mes . mes. mns. mes. mes. 

Extractum Opii ~58 75 28 Sulpbas Quinic . 79 39 40 26 
20 

Farina Lini H,ooo 5,~00 2,700 Zincic. .25 60 30 48 
1,620 

Folia Melissre 950 450 2;10 Sulphur Aurat. ~9 9 5 2 
120 

- Salvire 950 450 220 120 Sublimat. 1,900 900 450 270 

Flores Chamomillre 600 300 11:\0 90 rartar. depurat. 6,300 3,000 1,500 900 

Sambuc. 600 300 150 90 - Emetic. (hälften i 1-grans pulver 

G:i Arabic. (hälften pulv.) -1,,300 2,330 1,,1GO 630 i bleckask) 95 '•5 22 a 
- Tragacanth. pulv. 490 90 4ö 27 l':ra Cantharid. 490 90 45 27 

Lichen Island. 2,500 1,220 600 360 Digital. 60 4-2 22 40 

Laudanum liquid. 1,250 600 300 480 Gen tian. 250 122 60 36 

Magnesia Alba 125 60 30 18 Cinchon. 490 90 45 27 

Manna electa 4,900 900 450 270 Scillre 320 180 8!1 54 

Nitras Argent. fusum 25 12 6 ' O p ii 50 25 .6 8 

Nitrum depur·at 600 300 11)0 90 Unguent. Nitrat. Hydrargyr. 5,000 2,44-0 1,200 720 

OJ O livarum 12,500 6,100 3,000 1,800 Hydrargyric. 1,580 750 380 200 
- Ricini 1,250 600 300 180 contra Scabiem 7,400 4,000 3,000 1,000 
- Terebinth. 158 75 32 20 Styracis 1,580 750 380 200 
Oxid. Hydrargyric. 19 9 5 2 Cerre 1,900 900 450 270 
Pil. Mcrcurial. 315 150 7B 45 lfirudines St. 1,340 660 3:.!0 190 
Fulvis Croci '3 22 H .A cel. Aromat. Kilogram. 30 10 5 v 

Digital. 95 45 22 
pro theriaca 315 ~50 75 45 Häri och persedlar. 

- diascordio 315 150 75 45 st. st. St. st. 
Radix Gertianre 250 120 60 40 Badkar af Zink 2 2 i i 

Jalapp. pulv. 250 120 60 40 Commodbasiner af koppar 3 2 i i 
Ipecacuanh. pulv. ~90 90 4i.J 27 tuktfria Nattstolar \ <Water-closets) af 
Rhei. pulv. 190 90 Mi 27 koppar 3 2 

Saccharum Alh. ,o,5oo 1 u,5oo 9,500 5,500 Kokpannor af förtent koppar, om 2 och 
Sapo Medicinal. ~25 60 30 18 · 4 litres 4 3 2 2 
Senna 430 240 HO 60 Kaffekanna af d:o för infusion, om ilitre 5 4 3 3 
Species sudorific. 3,150 ~,500 750 4ii0 Kokkittel af d:o, om 6 a 8 litr. 3 2 t 1 
Spiritus 32° 2,540 1,220 600 360 Skålar af tenn, för sjuksoppa 67 32 16 9 

Antiscorbut. ~,900 900 450 270 af lera, för räkningar 20 15 8 6 
Camp horat. 8,000 4,000 2,500 2,000 Bägare af tenn 67 32 16 9 
Nitri dulc. 95 Mi 22 Tisankannor af d:o med lock 67 32 16 9 

Succus Citri 4,900 900 450 270 Trattar af d:o 3 2 12 
Sulphas Alumin.-Kalic. 425 60 30 18 af glas 2 1 t t 

Natric, · 11,640 2,7i0 .,350 840 Dryckeskannor af tenn 4 3 2 t 
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Flaskor af glas, om 2 a 10 deciiitres 
af lera, om 1 a 6 litr. 

Väg med vigter 
Barornetre endast på ordre af Marin 

Prefecten 
Thermometre, en för bad 
Fyrfat af koppar med lock 
Tagelsikt 
Uringlas af tenn 
Trädkårl, för igl~rs conservering 
Bougier af G;i elast., graduerade N;o 2 -

N:r 5 
Sonder af d:o, med mandriner 
Sprutor, för clystere 

för inj ection 
Koppglas 
Småvigter 

Bråckband, dubbla { } 
- enkla för 

h
.. 'd [nneslutne i fo-
ogra s1 an . 

B • kh d kl f" dral af Jernbleck. rac an en a or 
venstra sidan 

Synålar 
Knappnålar 
Svampar 
Hvita skinn 
Flanell, stycken om 1 metre i fyrkant 
Skindlar, extensions-

böjliga 
Fälttourniquet 
Mortel med stöt, af jeru 

- af marmor 
- - af glas 

Glasflaskor, med slipade proppar, om 1 
decilitr. och deröfver 

Korkar 
Ljusstakar, af koppar 
Band 
Träd 

Me tre 
Gram;s 

St. 
48 
8 
1 

2 
2 
1 

10 
2 

10 

St. 
25 
5 
1 

2 
2 
1 
6 

2 

8 
20 12 
3 2 
4 4 
5 3 
1 1 
4 3 

7 4 

5 3 
40 15 

2,500 1,500 
10. 8 
3 2 

10 7 
1 1 
2 1 
6 4 
1 1 
1 1 
1 1 

14 
40 

3 
45 

300 

10 
25 
2 

30 
150 

st. 
15 
3 
1 

2 
1 
1 
5 
2 

6 
10 
1 
2 
2 
1 
3 

3 

2 
12 

800 
6 
2 
5 

2 
1 

t 

6 
20 

1 
16 

100 

St. 
12 
3 
4 

;& 

1 
1 
3 
2 

5 
8 
1 
2 
t 
1 
2 

2 

2 
10 

600 
5 
1 
4 

t 
t 
1 
1 

4 
15 
1 

12 
80 

Bl8nor 
papp 
papper, filtrer

envelopperings-

Charpie 
Förbandslinne 
Lakan 
Madrasser 
Ylletäcken 
Mössor 
Skjortor 
Kapprockar, för convalescenter 
Tryckta formulärer, fö1· afpollette-

ring till sjukhus 
Tryckta formulärer, för sjuktallor, 

i lösa blarl 

Kilo gr. 
Ark 
Bok 
, 

Kilo gr. 
, 
Par 
St. 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

11 
5 
4 
9 

35 
300 
100 
67 
67 

130 
130 

8 

300 

450 

8 
3 
3 
5 

16 
150 
48 
32 
32 
70 
70 

6 

400 

250 

299 

4 
2 
2 
3 
7 

100 
24 
16 
16 
36 
36 

4 

230 

130 

3 
2 
t 
2 
5 

60 
u. 
9 
9 

20 
20 
3 

120 

90 

Till hans uppbörd höra dessutom följande effecter: Ova

la platåer för förbindnings-persedlar, l rör hvarje Cllirurg; lö

sa bordskirvor för d:o, 2 för h varje Chirurg; lösarmar, 2 

par för h varje Chirurg j tryckta forrnulärer för dagrapport, 

400 för hvarje fartyg j lryclita register, I rör inregistrerin{! 

af de sjuke, l för medicamentrr, l för meleorologisl.t-me

dicinska observationer j handlåda med fernissade bleclibur

kar 1 l för h varje Chirurg; b varförutan till alla fart n: i och 

för behandling af dem 1 som drunknat, lemnas i stället för 

de fö rut brukliga s. k. Boe tes de secours: 2 borstar, 2 frot

teriogslappar, l canule för näsan, I yllemössa, 1 yllcslijorta, 

l mals ked af förtent jPrnbleck. 

För jemnförelse af sjukvårds-utt·edningens förhållande 

till besättningens e(fectiva styrka meddelas denna sednare på 
ofvan an förde slags fartyg : 

Linieskepp om 82 kanoner 

Fregatt 46 

Corvett 24 

Brigg 16 

På fredsfot. 

562 man, 

269 " 
202 

101 

, 
, 

På krigsfot. 

677 man. 

326 " 
228 

131 " 
" 
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Chi7'Urgiska, Jnstrumenter. Hvarje Marinens Ordinarie 

Chirurgien skall, då han såsom Chir.-~lajor går ombord på 

fal'l\'1~, bestämdt för campaen~', vara försedd med hel Instru

mentlåda, bvars innehåll öfverensstämmer med följande för

teckning. 

l :o. Allmänna Instrumenter. 

Dessault's Suturnålar för Intestina 4 st. 

Larrey's för Labium leporin. 4 , 

Boyer's krokiga nålar, sorterade 3 och 31 uti skinndosa 12 ,, 

nak, spelsie llistouri l , 

Convex, --

Coopers-

Foullioy's -

Percy's Cauterium, af 3:oe former 

Rak incisions-sax ar Percy 

Krokig 

Sirigel i fodral 

Skafjero och polerstål, med gemeosamt skaft 

Spritlampa, för application ar ventoser 

Skinn, för instrumenternes pulsning 

Brynsten, i fodral 

Koppsnäppare, med 16 Oisor 

Bellocq's rör, af silfver 

2:o. Särskildta Instrumenter : 

l) för amputation och ligatur ar Arterer: 

, 
, 

2 , 
3 ., 
l , 

, 
" l 
" l , 

l , 

" l 
" 1 
" 

Foullio y's nålar, påträdda 2 , 

Knifvar med enkel rgg, af 3:ne olika längder 3 , 

- dubbel- - 2:ne - 2 , 

af Lisfranc för desarticula!io humeri l , 

Tourniquet, af Morel, Percy, och a rouleau 

Pince, med tänder 

för ligatur, ar Cloquet 

för ArtE>rer 

Scalpel, med dnbhrl egg, rak 

4 " 
l , 

1 , 

l " 
2 , 

scalpel, med tjocll rygg 
,Amputations-såg 

finger-såg 

Tenaculum, af Bell 

2) för TrepJnation : 

Borrkronor af 2:ne dimensioner 

Culler lenticularis 

Elevatorium 

Rueiner eller Benskrapot· 

Tirefond 

Exfoliatif 

Borste 

3) För Cathetrisering: 

Bougi~r, af Gummi-Elast. 

Sonder, ;-

Sond, af Amusat, af sitrver 
E\·acuations-sonder, N:ris 51 7 och 101 af silrver 

4) För punctioner: 

Troicart för paracenthese 

- Hydrocele 

IS) För extraction af främmande kroppar 

Rak pince, af Hunter 

för uretbra 

Svalgsond 

Kultång af Percy 

6) För T<Jndoperationer, inlagde låda: 

Gorriol1s Cauterium 

Benskrapor 

GarengPol's Nyckel, med 3:ne krokar 

Rak och krokig Pelikan: 
Geissfuss 

Filar, sorterade 
Filskaft 

Äfven förel;ommer i vissa rall till begagnande s. 

låda , b vars sammansättning är följande: 
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2 st. 
l 

" l , 
l , 

2 , 
l , 
1 , 
2 

" 
Il 

, 
l 

" 
3 , 
3 , 
2 

" 3 Il 

, 

" 
Il 

, 
" , 

l 
" 2 
" l 
" :! Il 

l 
" 4 , 

l , 
k. Half-
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.Allmänna Instrumenter : 
Larrey's nålar. 

BoyPr's l1roldea nålar, sorterade. 

Perey's Cauterium. 

Rak boutonerad Scalpel. 

Särsloildta Instrumenter: 

l:o. För Amputation och lieatur: 

Knifvar med enhl ege. 

- dubbel. 

Pince, med hakar. 

för Arterer. 

1\lorel's Tourniquet. 

Scalpel, med dubbel eeg. 

Såg. 

Perey's Tourniquet. 

2:o. För Cathetriserine: 

Sonder af Gummi- El a st. N:ris 3, 

Sonde evacuative, af silf\·er, N:o 

3 st. 
6 Il 

l 
" 

l , 

2 
Il 

1 
" 
" 
" l n 

l 
" 2 
" l 
" 
" 

G, S. 3 
" l o. l , 

Om Officier de Sante, då han första cången =år om

bord i egensl1ap af Chiruq;ien-Major, år egare af sädan hel 

Instrumentlåda, åt' han berättir,ad till en ersältning, som 

motsvarar värdet af statros lostrumentlflllor enligt deras fast

ställda pris. Om han deremot icl;e Pp,er fullständig eller af 

Conseil de San te såsom antaglie eodli;ind lnstrumPitti5da . 

öfverlemnas åt honom en sådan pil shiitlie reql'isilion ar 
Conseil de Sante och med bifall ~r Marin-PrdectPn, tacen 

ur Marin-sjulihusens maeasiner, och som sedan blir denna 

Läkares framtida eeendom. I bftda fallen underhållas lå 

dorne väl, och Chir.-Major erhåller derföre, unde1· namn af 

underhålls- och reparations-ersättning, S francs för hvarje 

full månad, som campagnen varar. Denna ersättning utbe

talas endast vid campagnens slut, eftet' fö1·etedt hevis af Con

seil de Saote om iostrumeoternes completta beslwtfflnhet. 
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Då den, .som varit Chir.-Major, ånyo l sådan eeeuskap em-

~b arkerar, öfverses lådan af Conseil de Sante, som, i hän,delse 

af ofullst;indiuhet eller odur;liehet, derom gör anmälan hos 

Marin-Prefecten, hvilkeo anbefaller utlemnandet ur maeasinet 

af en ny låda, hvars värde seti~n iuneh511es af Liil1arens af

löning. Om Officier de Sanle auxiliaire embarl;erar såsom 

Chir.-Majot', erhåller han ur magasiuet en fullstäudig låda , 

som under Uil1arens uppb örd påföres fartygets inventarium. 

I kr igstid e.rilillla äfven Chiruq:iens en seeond pil SIH'PP och 

Fregatter ,en sädan låda, h vars under håll på lika sätt ersät

tes. Förlorade eller sl<adade instrumellter laxeras af Coo

seil de Saute, och ersältas eenom afdrag på allönineen. 

Lastdragare och transportfartyg erhålla en balflåda , 

sammaosatt silsom ofvan är nänllldt, uppförd på fartreels 

inve ntarium, tagen ur förrådet, och ställd under Läkarens 

upphörd, såvida han icke är en Ordinarie Läl;are, som i 
eee nshap af Chir.-Major förut varit ombord, då han natur

ligtvis redan eeer en hel, och således icl;e heller en half

låda behöfver ur magasinet ultat;as. l hvill;et fall som ileist 

erhåll es en underhållsersållning af 3 fra ncs i månaden. 

Om till följe af skeppsbrott ellrr fångenskap Chir.-Major 

förlorar alla eller en dr:! af de instrumcnter, som äro eller 

hlifvit hans egne, eller äro honom anförtrodde, bör förlusten 

constateras på vederbörligt sätt ombord, då på framstallnine 

af Conse il de San te och med bifall af Marin-P refecteo, i stal

let för de förlorade effecterne, på statens belwstuad erhål

las nya af samma antal och beslwffenhet. 

Då Ordinarie Låliare embarkerar såsom Chir.-Majot· ut i 

annan hamn, ~n han tillhör, bör han till Cons<>il de Sante 

afgifva sliriftlig och egr>nhändip,t und ert ecknad declaration , 

huruvida han förut egt sjelf, eller fått instrumentlåda, hvil 

ken declaration bör öfversändas till den hamn, der hans 

station är, för controllens skull . 
21 
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Skeppslwst. skeppskosten bestrtr för bvar och en, utan 

afseende på rang eller befattning ombord, daglicen ar föl. 

jande: 

Mjöl. 1)50 Grammes. 

eller 

tlröd. Fårslit bröd 750 
Dessa qvantite. 

eller te ter, bestämde 
skorpor ()50 

för hela dagens 

Viri 69 Centilitr. 
föda 1 utdelas till 

elle r 
! för bvarje mål· 
tid. 

Bra n vin Hl Dryck. 
eller 

Öl eller Cidre l L i tre 3S Ceutil. 

Frukost. Caffe och socker 20 Grammes ar bvarje. 

Alla dagar i veckan fet kost, endast Fredagarue mager. 

Salt fläsk • 180 Gram. 
eliler 

Salt kött 250 
Fet Middac. Torra figurner 60 

Middag. eller 
,Ris • 30 l C•blijo eller salt torsk 120 

Mager Middag. eller 
Ost . . 120 

Torra legumer 120 

eller 
Ris • . • 60 

Afton. Inlagde syror lO • . . 
eller 

Surkål • 20 
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l' Jj { för middag och meJ !OI'Sk 18 Gram. 
0 IVO a " 

för maltid med ris el. legnm. 6 

Saft dagligton per man 24 

Senap för mållid med salt mat 2 
gryddor. Peppar 15 centigr. i löc mldd•g m•d lo'>k • • 3 ceulilit. 

Ättil!n för måltid med ris el. legum. 5 

för dag, efter behag att använda :s 

På andra sidan 50° Norell. eller S)'dlig latitud ökas slwrp

portion en med GO Grammes per dat;. I nordliga elimater 

gifves 30 Gram. melasse för att med granslwlt bereda s. k. 

Sapinette; i tropiska gifves 25 millilitr. Bränvin E>ller Rhum, 

all mE> d J O Gram. pudersocl;er och 2 centil. ältil;a bereda 

daglig dryck. 

Sjulif;ost ombord. För sjulie ombord cifvas endast 2:ne 
mältid er, [öre och efte1· middagen, hvilka på Läkarnes före
skri ft f!o'[!IPras efter följande tariff. 

Qvantitet att utd ela 
för lwarj e måltid efter 

Vigt, Läkarens ordination. 
Q\'antitet att 

Olika slag af matvaror. m~tt, ::r: använda för be-

an t~!. 
(!:. 

3 l l w. redningen. o 

"' 4 J[ 'i "' o 

"' p. p. p. ?' 
l o 

:::> 

37,1,81 

r'ö<· be.odoiop! dessa 750Gram-

Färskt bröd , • •••• 
mes som u tgö-

Gram. 187 94 50 ra 2:e mål hel 
po rtion, erfor-
Li ras 550 Gram. 

Vin ••••••. 
mj öl*). 

Cent il. ?- 19 13 7-.... _J 

skola beräknas 

l 
l 

tO Ge.r.lttköll 
Färskt kokt kött •. Gram • 140 105 90 60 - för erhållande af ~ 

l bel p or t. kokt. 

•) De 50 Gram., som åtgå för brödsoppan inberäknas i hela brödport. 
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Efter Appcrts { Fur Gr<lm. aoLoöj-
metliod prepare- eller 
r~dt l>ött af \ ildt 

" 
80 60 -

21:i ,25 

rGdöttg .. 
Iee skola ~n-

s tark houillon .• ... Ccntil. 'Z ö 21:i 25 vändas till 
h varje p. bouil-
lon. 

)"''"' . . 
25 21:i 2'' '21:i 25 ..•••• - 4) 11 

,, 
{Af 25 Gr. kött-

Sopp~ på ris • • • . 25 25 25 25 2i:i gelee och 40 
" Gr. ris. 

a la JuJJCn OCH) 25 25 G)" 25 '25 
11 

~D 

Ris .. ,, 60 45 30 30 -
t Chocolat 

" 
RO 30 -

Drufsu ft. 
" 

!JO 901 45 45 - .... ) 
Sviskon .• 

" 
•100 100 50 50 - l Di- Tapioca 

" 
30 30 

verse Smör 15 45 15 15 - (För tillagning 
latta ••• o. )) ä f ris.) 
f ö- · Opplöses i 20 
do- l "' "'""' '"~ ä m- Mjölkex.tract 

" 
20 20 ten, att njutas l '"" l 

eniJart, el ler 
med t~pioca. 

(För tillagning 

l Socker !Gram. 15 HS 15 15 - af ris och sv i-

l 
skon.) 

Of,anst[Jende til!innpas e ftPr samma ~;runder, s()m uti 

~larill!'llS sjulilil!S. 

Bcstra/fnil1fjS- Stilt. På Fra1rska ~farinens fartyp, t;ifras 

inza liropp sbE's tr arTn ingar, t'lldast ftiii[;Pisf•s traff af 3:oe r:rader, 

nemlip,en: enlwlt fiwc,·lse eller arrPst , fance lse vi d vatten 

och hröd, och f5ng(·l se med jern. F'iinf:!:'lsetid får icke öf

verstip,a 15 dygn, och fångelse i jern ic lie racka öf1·er 4 dygn. 

Valten och bröd får ej gifvas mer iin 4 dy en å rad, livar

efter 2:ne dagar gifves vaulig kost. De till jern dömdt• mr
lora sin vinporti on 

*) Tillagas på ofvnnnUmnde uO Gram. bröd. 

''*) På 100 Gram. Juli errne. 
40*) Gifvcs end :1st till aftonmaL 
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Sun,dheten ombord enligt Reglemente. Då fartm utmslas, 

bilda Secon den, Cllir.-Major och Commissarien en slags Com

mitle, som tager i öfverviip,ande nödica dispo si tion er fiir 

snnd li eten, börjande sin verlisamhet mPd en visit genom al

la fart yg ets delar. 1\ölrummet sliall då slilll'aS och tvättas 

res, 

först 

l'<l rml vatten och renas med Cl!lor; all barlast reneö

innan den stufvas. Mat- eller dryel;esämne, som icke 

af dem pröfvats, får P j föra s ombord. 

Alla passager i farty;~et sliur·as dagli ge n och torlias väL 

Vissa ställel'l slwla äfven dag lig en rölws på satt, som LGlia

ren anser tjenligt. Kokapparaten vi sP ras hvarj e morgon af 

en Lä linre, ocl1 får ej för· dagen i bruli sättas förr, än den 

hli fv it synad. I{anonporlarne öppna s alla morp,uar för vä

der vex ling, och en allmän l'[idring och skalilling verliställes 

med liOjrr, t:1clien och andre dfecter-. n var och en sl1all 

dap, lip,en tvatta ansit:te, h:1nder och fötter, s!,ölja munnen 

med vatt;·n ocl-1 ätti lw, och liamma sitt !dir; hvaröfvf'l' Di

visions- Cheferne vaka. Ralining och linnebyte slier 2:ne elira

ger i Vl'ckan. Linnetvätt vcrhtälles den 15 och 30 i !Jvar

je månad. Första m5 ndag i !nar·je månad !vältas liojer och 

täclien ; endast hvar 3:dje månad anställes bl'lwing. l var

ma län de r och årstider slwll manslinpet bada hvarjd veclia i 

utspän da secel vid sidan af farty:;c-t. Två cflllt:Cr i vcclian 

skall Liil,aren alltid öfvrrvara di'(i sio nsmön strinu arne för att 

öfverty ga si3 om mansliapPts frisfia utsN'nde o. s. v. Dric

kesvaltn <' t, födo~mn e nas br·slwlfenhet , lw lir rds l; apc·ns snn:c
het och lll('dleu att frislia f:trtygct sliO ia utgöra föremål !ör 

seeonde ns oc h Lilliarens stiindit:a uppmi.irlisamhet, od1 Lälia

ren hör städse vara på sin vakt emot s~örujuer; och smi tto

samma sj ulidomar, i llvilli et afsern de !Jan gör Chefen de 

försla~; e r om mått och sl<'{!, som han an ser nytti un ocl1 nö

diga. Vädervex line och luftning ver!. släll <:' s med alla möj

liea m('de l all a lider på dagen, men und er besa ttnineens 

sömn få ej kanonportar eller luckor öppnas eller slutas utnu 
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valithafvande Officerens tillåtelse. I stiillet för eemensamma 

valtentunnor med eemensam ösa att dricka ur, sliOla liunas 

laste cisterner med liran, och ineen får driclia utan ur sin 

eeen sld\1. Då vattnet lidit förändrinG, hälles deruti lör dric

kesvattnet en viss portion ättilla, och om rnanslwpet hotas 

med skörbjuzg älven bränvin till -} mot ättikan. I varma 

länder och årstider Iiiisättes saft af citron, bränvin och soc

ker. Dazliea vattenqvantiteten fö l' lJVar man ska ll bera11nas 

till 3 lit res. På alla fart Y& sliD la vara Filtreruppara l med fot

ställning och rese rvoir, för dricliesvattnets renande, äfvensom 

apparat för destillering af hafsvatten, när så kan blifva af 

nöden. 

Vid mansliaps lagande ombord observeras framför allt 

alt ingen scorbutisl>, syphilitisli ell er pulmonisli får cå om

bord, lil;asom icke beller i allmänhet någon, kommen från 

sjukhus, förr än han minst S daear varit ute. 

Som munterhet och en glad sinnesstumning äro bland 

de bästa medlen att hålla besättningen fris!< och aOäcsna 

skörbjugg, slwla Officerarne låta sig angeliig!c'l vara att söka 

framhalla desamma genom anstallande af ldwr och dans, 

och sliall derföre ombord pä hvarje fartyg finnas flöjt eller 

annat musilwlisl;t instrument, äf\·ensom n5con, som kan be

handla detsamma. 

De som blifvit våta, få ej gå till kojs, förr än de öm

sat linne. Ingen få•· sofva på däcl1 . 

Antagning i (jenst. För antagning i lirigs!jenst erfor

dras en god och stark constitution, hvars caracterer sammao

fattas uti följande: 

Rak och medelmättie ve1t; yttre felfri l1roppsbildning; 

fast, slät hutl, utan lläckar eller ojemoheter; p,od hårvext på 

välbildadt bufvud, fritt från ärr och utslagsålwmma ; Ii11igt 

öga och färga() by; frislw tänder och tandkött, samt frislo 
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:~ndedl'ågt och klar röst j .halsen af medelm~ttig läoed , fri 

från körteluppdrifning eller utvidgning ar earotider eller ve

ner j högvälfdt och bredt bröst utan deviation af refben el

ler ryggkotor; bröstets muslirlhetäclwing fylliff, dess per

cussion sonor; buken fri från bråckskador, habituela hmmor

rheide r och alla slags tumörer; generationsoq:aner, testik

lar och spermatiska kärl frislia och antydande viril kraft; lem

roarue normala och af lika dimensioner, med fylliga musk

ler, fria och lediga rörelser, utan ärr eller adhereucer ; föt

terne magra och af medelmållig längd j händerne starka och 

fylli ga ; förständs- och sinnesförmögenheter efter menniskors 

vanliga mått. 

Viu antagning af arbetsfolk år det likväl tillätet öfverse 

me d någou mindre ofullliomligliet i former, och till och med 

sådan e latta å kommer, som iclie skada arbetsförmågan t. ex 

ett reducibelt bJ'åcli, 

Ilinder for antagning. De orsaker, som göra oantaglig 

till kricstjenst, kunna vara af 3:ne classer: l:o Orga

nisa tionsfel och missbi ldningar, följder af föregången sjukdom 

eller dulir,a vanor j 2:o Tillfälliga sjulidomar och 3:o Chroni

ska , habituela eller constitutionela sjukdomar, bland hvi lka 

följand e böra ihå~lwmmas : 

i :a Classen. Fullkomlig eller näslan fulllwmlig hårfäll

ning pä hufvudet m!:'d utslnesålwmma j bristande ossifica

tion ar hu fvudsliå lsben j deprE'ssiou of hufvudsliålsben mecl 

lesion af sinnesförmögenh Pt , eller med nervösa pheuo

mener j vanskap lig storleh af hufvudd; vanställnioear i ansig

tet ; hinde r för tuggninG elll'r l<~ l; lullständig förlust af ögon

hår; habituela åkommor, som genera Sl'll- eller hörselförma

gan j dellr,urHtion af näsan med biotler för respirat io n eller 

tal ; skador på läpparne, ~om genom salivens förlust skada 

digestionen; lahium leporinum med förluster i comhvalfvet j 

hinder i halsen för deelutition, respiration eller !al; habituel 

heshet j stammande, som co mprometlerar ljrnstrn; utbredda 
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ärrbildningar och adherencel' med hinder för respiration . 
' puclielrmeiehet och all slags sn~:dhet af ryegraden ; prrterna-

turrla eller fistulösa öppningar på bulien; testillfarnes atrophi 
med alteration i constitulionen ; retraclion af Ieslis med låge 
i bullringen eller i ljumslicanalen; fel i arliculalionerne; ärr, 
som antyda dålig constilulion ; åderbråcli ; iovexta na3lar; 
permanent extension eller flexion af fingrar; förlust af tum
men eller peHingret, af yttersta leden på tummen eller de 
2:ne yttersta på peJ.fingrd, af j'llersta ledrrne på flere fin
grar på samma hand; fel i tårna, som hindra gående eller 
stående. 

2:dra Glassen. Djupa, 3amla ulcerationer, underhållne 
ar scorbuiislit, scrophulöst eller varicöst tillstånd; sin u ösa ul
cerationer, beroende af glandelaffrclion eller ledslinda; verk
liga fistlar; ej operabla aneurismer, voluminösa varicer, fun
gösa tumörer; ulcererade hremorrhoider; ej operabla poly
per; scirrhösa och cancroidislia utvexler och tumörer; 
turnor albus; ej ulan fara operabla tu mores cyslici; bråck
sliador; constitutionela utslagsåkommor; caries, exostoser, 
perioslaser, e a m la luxationer; alla habituela nervösa åkom
mor. 

3:dje Glassen. Scrophulös eller rachilisk constitulion; 
coostitutionel svaghet utan hopp om förbåttl'inc; hectisba och 
phlhisislia tillst3nd ; ohotli{;a cachexier af scorbut, sypl1ilis, 
invett>rerad frossa ; oedem bProende af or!lanislia lrsionrr ; 
illalulilande andedräct; rheumatism med alrophier; chroni
slia ophthalmier, oclJ alla permanenta fel på sj'nen; caries i 
Oere tänder ; chronisl;a bröst- och underlifsålwmmor o. 
s. v. 

Rättighet till Pension. Pensionsriittiehet föi'Vårfvas ge
nom ljt>nstcår, ell er blessurer och skador i statens tjeost. 
Tjensteåren skola vara minst 25 för sjöfolk och 30 för ar-
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bctsfo lk, ej r~l;nade längre tillbaka än ifrån 16 års ålder, men 
omfattande åfven civila befaltnin~;ar, som !.unnat medföra 
pension. Tjeusteörin!l i l;rig berällicar till dubbel, på arme
rade fartyg i fred till halfaunan, men all annan till endast 
enliel tjenstärsberålming. För h varje tjcnstejordt år öf'ver 25 
eller 30 erhålles en tillöliDina af 2\ 1 af sidlinaden mellan pen
sionens minimi- och maximibelopp, hl'iJI, et sPelnare tilld elas 
vid 45 eller 50 års tjenst, campagner inbeeripne. Pension 
beräknas ej för innd1afvaode grad förr än man ljenl i den
samma i 2:ne år; dessförinuan herill;nas d(·o efter närmast 
läere grad. livar och en som tjenl 12 5r i sin grad 
utan befordran , erhåller vid afslwd -~ af pensionen i lillöli
niog. 

13lessurer och sliador i stalens tjenst, svåra och incura
bla, brrättisa genast till pensionens minimibelopp ulan afse
ende på tjenstelid, då de medföra blindhet eller förlust af 
extremitet, äfveosom miudre svåra sl;ador, då de försalta ur 
stånd alt vidare tjena eller sjelf sig lifnära. Som sliadorne i 
och för sig berätliga till pensionl"ns minimum, erhålles en 
till ölinine för hvarje tjen;;tår af "'}o af skillnaden me llan mi
nim um och maximum. Della sednare tillfaller såterles dem, 
som i stalens tjenst tjenat i 20 år och hlifvit skadade. Pen
sionen berälinas efter innehafvandC' grad n~ed tilliimpnill!! af 
hvad om 12-årig tjenst utan befordran lörut :ir niimdl. En
kor erhålla l af mannens pension, om han dött i lirir: eller 
genom följderue af sjul;domar, som ådragils i statens ljenst, 
ell er om han i lifstitlen inn ehaft el ler varit bertilligad till pen
sion. Hon slwll dock minst i 2:ne år hafva varit cil't, el!Pr 
ega barn. Desse sednare ärfva modrens pension, tills de 
hlifva försörjde . Minsta pen sionen för malros eller arbdare 
år 200 francs, största 300 fraucs; slörsil ellrr amputation 
eller blindhet 365 fr.; hvilkrn sednare tillölilling endast ~;äl
ler gemenskap och corporall'r. 
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Utdrae ur Pensionstariffen rör Franska Marinen. 
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In~pectcur~General du Service de San te 3,000 50 ,,000 

Olficier de Sante en Chef • • •.. . 2,000 60 3,600 

Deuxieme Olficier de Sante en Chef •• ~,800 30 2,i-OO 

Officier de Sante de 1:re Classe • .. 4,500 25 2,000 

l)tJicier de Sante de 2:e Cl. . ... 800 20 1,'200 

Officier de Sante rle 3:me Cl •. .. 600 20 ~,000 

I eeenskap af tjenstp.örande Läliare rör flottans i Carls· 

krona arbetsmanskap har jag hart täta tillfällen att bevittna 

de försl•riic!.liea harjningar af heJsan, hvilka de äro under

kastade, som bandlera färger af blyhvit t. Denna erfarenhet 

är lilia öfver hela Hrlden, men intet land har, förr än Frank

rike, varit betänkt ntt genom författning förel;omma sina ar

lwt~res förgiftning med detta farliga ämn~. Sedan man cjort 

den lycldiea npplå~kten all s. le Zinl,hvitt ich hlotl kon er

sfllta, utan öfverträ(far Blyhvitl för användning i målareyrl;et, 

anbefalld es genast i Frau!Hike att i statens etablissem enter 

anställa försöli dermed. Dessa ulföllo så, att man fann färger 

med ZioldJvitt, som man säeer, täda bättre, och hafva en 

renare hvit färc än blyllYitt, h1·a rförut un dc under behand· 
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Jing af blyhvitt upplwmmande förgirtoings-symptomer helt och 

hållet uteblcfvo, utan alt andra kommo i stället. På grund 

dcraf förb jöd styrelsen användning af blyhvitt i alla statens 

verkstäd er, och den sednaste erfarenhetcll har bekräftat för

defarne af detta beslut. 

Engelska Itlarinens lieisovårds organi• 

sation. 

Personal. Engelska marinen har . en ordinade Läkare

corps, hvars medlemmar uta.n afseende på ljenstegrad kallas 

Medical Olficers. Deras Chef, och högste ledaren af flottans 

medicinal-angelägenheter, kallas Diredor-General of the Me

dical Department of the Navy, residerar i London och sorterar 

directe under Amiralilets-Lorderne. De egentligen tjensteö

rande U1~arnes höe~ta grad tillhör de s. k. ~ledical-lnspec

tors of Hospitals and Ffcels och deras närmaste män Deputy 

Medical lnspectors of Hospitals and Fleets. De äro sjukbu

sens Öfver-Läl;arP, äfvensom Chefe1· för helsov5rden p5 sjuk

skepp, eller föreningar af nere fartm, i hvilka sednare afse

enden de företräd esvis liallas Physicians of the Fleet, eller 

helt enkelt Physicians. Efter desses erader liommer den sto

ra mäneden ar Marin-Cidrureet· eller Sureeons och deras 

biträden eller Assistant-Sureeons, , som ut.cöra lägsta gra
den, 
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Efter !or-

Deputy Med, Inspectors of H. and F. - dernes be- 365: - - - -
pröfvaude, 

Surgeons .•..•...•.. , .... 328: ~o. 255: ~o. - 219: 200: ~5. - -
Assistant-Surgeons, ombord ä fartyg 

utan Surgeon ••••••• , •• , , - ~84: 5. H7: 40, 5. - - - -
Assistant-Surgeons 1 ombord å fartyg 

l ~65: Hi. 5, l l 438:7. H.!~29: med Surgeon . • • • • . , • . ..• - - - -
~ •) Inberäknad tjenstgöring äfven såsom Assistant-Surgeon, -ro 
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Antal och Fördelning. "The Navy List" för .\ugnsli l8i>l 

upptafler följande disponibla Läkare : 

Medical Inspectors of Bospitals and Fleets 

Deputy Med. lnspcctors of Hosp. and Fleels 

Suq;eoos 

Assistant-Surgeons . . 

7 st. 
s 

317 

248 

Af förestående antal äro åt'skillige anställde vid fa sta 

platser och hafva dl'rföre oföränderliga årliga salarier, ueml . 

Medical Inspector •• . . . . 2 1 1 l Dep. Med. Insp ••• • • • .• ~ 'l 3 

Surgeons .••...•.••• 1 1 1 1 4 1 : l 1 ·1 1 ö 

Assist. Surgeons ..... lO 7 l~ 1 1 1 1 ·l 6 

llledical Jnsprr.lors i Ilasiar och Plymouth hafva årliuen 

602 L. 5 s., Dl:' p. Med. lnspectors 501 L. 17 s. 6 d. ~IPd, 

lnsp. i Grel'nwich har 600 L. jemte möblerade rum ; OPp. 

Med. lnsp. 500 L., Sureeon 400 L., och Ass. Surgeons "full 

pay", samt möblerade rum. Sureeons i Baslar och Plymouth 

hafva 374 L. 2 s. 6 d. Assi stant Surgeoos. "full pay". Snr

geons vid Dockyards hafva 500 L. Assistallt Sureeons 200 

L. De i Colonierne anställde Lälwre hafva salarier efter sär

skildie bestämmelser, 

Uniform. Medical Olficers haf\•a i allmänhet samma uni

form som militära officerare af motsvarige grader, med lika 

epålettrr· och galun r ringar på liläderne, men med egne di-
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ttlnctio nstecken på ep&lclter· och sleifer, hvarfOrulan Medical 

Officers bafva endast en rad !;nappar af 9 styclien, ordnade 

3 och 3 tillsammans. Som lägsta Officerseraden endast b~r 

en epålett, hafva äfven Assist. Surgeons endast en sådan, på 
bOgra 11kuldran. 

Rang. Director-General bar rang med Cummodores vid 

Flottan eller Brigad-Generaler vid Armeen ; Medic:ll Inspec

tors med CaptaitHl eller Öfverste-Löjlnaoter; Deputy Med, 

Jnspectors med Commanders eller Majorer; Sureeons med 

Lie uteoants of the Navy eller Captains of the Ar'my; Assistant

surgeons med Mates eller Löjtnanter. 

Antaqnir1g och Befordring. För alt vinna anställning 

såsom Assistant-Sureeon fordras betyg från nåeot af de J(onel. 

Chirnreislia Collegierne j London, Edinburgh, eller· DulJlin om 

duglighet för sådan tjeost, jemte en derpå följande examen 

för Director-General j alla erenar af Medicin och Chirurgi 
1 

som kunna tillböra hans tjenst. Desslikes sliall företes be

vis om förvärfvad classisk bildning, i synn<'rhet om kunskap j 

latinska språket, Tederbörligt sedebetn:, jemte elevtjenst 6 må

nader i Pharmacie. Candidaten får ej vara öfver 24 eller un

der 20 år; skall var~t oeirt; skall i näeon af de trenne slä

derne hafva i 2 år bevistat hospital med minst 150 sängar, 

dissekerat i 12 månader med spccilicalion från läraren 

a'r l1roppar eller partier, och hafva bevislat föreläsnin~:ar i 

erkän da skolor eller hos Läkare af erkända Collegier i följan

dc ämnen och på följaode sätt : 

Anatornie - allmän i 12 månader, Comparativ 6 månader; 
Chirurgie ~- allmän 12 Militär- 6 
Medicin- Theoretisk 6 Praktisk 12 
Clioik- Medicinsk 6 Chirurgisk 6 
Botanik 6 
Ch emie 6 
Materia Medica 6 

Förlossnineskoost 6 månader, med betye om huru miiu-
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ga casus äro bevittnade. Dessa leetioner måste tagas lios sår

skilute lärare och så afpassa:;, alt de i Anatomi!!, Chiruq~ie 

och Medicin blifva tagne i 3:ne olil1a vinterterminer af 6 må

nader hvarj e. Betyeen från vederbörande Professorer skola 

innehålla, att Candidaten verkligen under denna tid åhört lec

lionerne; de presteras omedelbartigen före inställ elsen till 

examen. Ehurul'äl dessa äro de enda abso luta fordringaroe, 

fiistas docl1 sj·nnerligt afseende vid graden af Medicine Doc

lO!' från nåeot af Unilersitetf:'rne i Ox ford, Cambridge, Edin

burgh, Dublin, Glasgow eller London. EftE'l' företeende af 

sådan e cliptomer eller betyger, kan en antagen Assistant-Sur

t!eon befordras, men får ej ens ql'arstå i sin grad eller njuta 

''half pa'y", med mindre än att, han genom tjenst ombord be

visat sig vara ob Psvärad af sjösjul1a, och i alla afseenden för 

sjölifvet anl'ftndhar. 

För att hlifva bE'fordrad till Surgeon fordras 3 års tjenst 

såsom Assistan t-Surceon, hvaraf 1 år ombord på skrpp i sjön 

oc h de 2 andra i nåcot. Naval Hospital. Dervid måste dock 

undergås en förnyad examen inför Director-General till den 

ntslräcknine, som Amiraliletel liu efter nonan föreslirifver. 

För att liunna Prhål!a befattning såsom Medical lnspec

tor eller Depuly Med. Insp. of Hospitals and Fleets skall en 

Sureron hafva tjensl(ljort minst i 4 år i H. M. Flotta såsom 

Surgeon ombord på ru>tadt fartyg. 

Till uppmuntran ar navala Lälwre-sludier har Gi lbert 

Blanc, mrd Awiralitfts-Lordf'l'IIPS bifall, grundlar,gt en fond 

för utdelande,· hvartannat år, af 2:ne guldmedailler till de Sur

p,eons eller Assista11t.-Surgeons, som rörfattat de bäst hållne 

praldi sb jomoal~r uudPr tjen $t omhorrl. Sådane medailler 

inn1· l1 ;tl\a s för nänar<Hide endast af 14 personer, och anses 

för en sårut>los recomrnenuation. 
(Forts .) 

CORVf]TTFJN LAGERBJELKES KRYSS ÅT SYD-AMERIKA OCH 

WEsT-INDIEN ÅREN 1851-52. 

(Forts.) 

F regallen Eup,enie var redan i Rio sedan den 11 Dec e m·· 

ber. Som förut år niimndt, hade hon vid det moti3a väd rel 

utanföre Madrira uppgifvit att gå till Teneriffa, och i ställ et 

sa tt liurs fö1· Bio Janeiro, - hnde den 28 Novernbrr sidHit 

linien, oeliså på 28° 27' loneitud, - samt hade, oali!adl hon 

!l'enoe dygn legat i stiltje och motiga vindar, utanföre Cap 

Frio, cjort den långa väcen ifrån Madeira till Rio J;m ri ro pft 

tjueosjn dygn. 

Uti Bio Hlco nu flere örlogsmän, nemligen: Eug elslw, 

Nord-Amerikan slia, Fransl;a, nrasiliansl<a och Holliindsl,a , snml 

Norsl1a Corvetteo Öruen. Dess utom 15e o inne på lwfl'erdi

redden hundradctal,; handelsfartyg, hvaribland icke lllindre 

ån 29 Svenska. Såsom bevis på Svenska handelsfarten s lw

tydenhet åt dessa trallt er må niimnas, att ifrån den 1 Janu

ari detta år till den 18 Der.ember, had e 87 Svensila f<~ri\'P 

besökt Bio Jan eiros hamn, ocb i rnudt tal hitlwmma årlig;.;; 

etthu ndra Svenska och Nors iw farin:. Väl värdt uppmärl; 

sam het är äfveo, alt Con sul al-afgifterua för hvarje S\'ens!.t 

fart yg äro per med ium 30 mill e-reis (circa 60 91&. Hes) 

men rör hvarje Nors id s mill c- rr·is. - -

Corvetten s vistand r i Rio .Lifleiro blef end ast några tia

ea r. Vi hade ilocli tillnid li f~ lid att besöt,a sludeus mån" 'l 

herr liga om;;ifning ar, snm t all för se o ~s med vatteu och ;f_ 

rip,a ~liepps förnildenhC'I!•r. Till dr tt a srdn3re förhjc lpte os 

en här bocnd C' hanellan de land >ln:tn, llC'I'I' Blad, och lwnn: 

22 
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vi ej annat än pli det högsta lofon.la hans redbarhet och 
skyndsamma tjenstvillip,het.- Den 20 December hade vi au
diens hos ({ejsaren. lian vislades på ett en timmas väg ifrån 
staden beläget lustslott, S:t Chrislovao, dit vi färdatl es i 
vagnar. Efter en half timmas vänlan fineo vi tilltrfuie inför 
Kejsaren. Han stod orogirven af nåera sina ku,·aljerer, och 
var klädd i Brasilianska Amirnls-nnifornwn , med brillanterad 
krachan och Svenska Srrafimpr·bandet öfver sliUldran. Kejsar 
PPdro II är en nna storväxt mun , mera ljushitt än mörk, 
med ädel hållning, och lugna näslan malla anletsdrag, h vilka 
t illsammans med hans fl tliea former Iycl.as angifva en man 1 

som iclw onödit; lvis öfverauslrftngPr sir, mPd all grubbla på 
statens aneelågenheler. Likvist inp,af hans okonstlade allvar
Jiea enkelhl·t ett angenämt in!rydi, som bortie uppväcka akt
ning och tillgifvenhet. Vi blef,·o framställde en och en, och 
efter några vanliga hönichels-ullqck, fingo samtri~;e aftrflda. 

Dagen derpå , som var Silndap,, blefvo de Svens~a och 
Norska örlogs fartygen klådda med naegor, och vid midda
gen saluteratles med -2~ sliolt., allt i anledning af underriH
telsen om vf1r 1\ronprinsessas lyck lit;a förlossning. Uli salu
ten deltogo den Nord-Ame rikauslw Fregalleo samt Franslin, 
Brasilianska och llolländslw örlogsm(innrn, alla med SH·nska 
flag{lor på topparna. På förmidda{{en var gndsljr nst om
bord på Fregatten Eur,enie dit de Svenske och Norslie iH
vensom uiigra Finslie Kolft•rtli-Kaptener med sina besällningH 
voro inbjudne. livar och en ar den talrika samlingen va r 
synbarligen be lålen och tacksam för Pastor Poolens utmärkt 
vackra, efter åhöra!'lles och ställets egenheter, lämpliga pre
dikan. 

Följande morgon den 22 December lallade vi ankar, 
återigen i sållskap med Frrgallen. Det var nu alldeks stillt, 
men bogsrrade af eena, samt Am erikanslia och Norska ör
logsbåtar, och med tillhjt•lp af ti<h·n, som satte ut, v oro \'i 
snart ulaoföre S;ta Cn1z fästning , der den friska sjöhrisrn 
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ko rn och fyride våra srgel, och med skummande fart förde 

055 långs 13rasiliansl;a lillsten. Vinden var denna och föfjande 
da gar t•mPIIan N.O. och S.O. , lda1· lurt me.J !.illa strömoln. 
oen 24 ueh 27 kaqacfe den slundlllll till syd, men följande 
dage n drog d<>n sig iller ostlit: h varvid den Llef slående så 
långt vi l.Jr,flöfde den. DPn 2S voro vi enlir,t berälwina så 
nära Cap S:l Mary, alt vi ej hade rum alt löpa för IW!len. 
Efter solnr.dt:ilngeu firade vi dPrföre mftrsseglen på rand, och 
gingo mrd sakta fart. Vid midnatten hörjade vi få lodskott. 
Natt en var mörk med regn och iisl;a, ((lockan 3 på mor
gon en satte vi åter srgel, och njorde god fart för en frisk 
N.O. Vid daening<'n var lurten ännu tjock och regnirr, så 
att icke uå{lot af landd kunde uppliicl;as. Vi fortsalte dock 
vår kurs, passerade Cap S:t Mary ut;Hl att se det, men fin
go i stället nåt;ot sednar·e på morgonen si~te af ~la l donado. 

Klockan 8 r. m. voro vi tvärs för Lobos, hade p,ynnande lå
geuhet hela dagen , passerade Flores fyrtorn Id. 6 eft. m. 
och ank rade kl. 9 på Monte Videos redd . På l\'lonte Video redd 
rör töja icke fart m, emedan der är så grund t ~allen, endast 
4 famnar, samt ofta hög och lirabb sjö, hvari{:!enom fa rty
gen f1 ro i fara alt sl,ada sig på sina ep,na J;ellinear. En 
Frans!; FrP{:!<IIt högg sålunda söndPr sitt roder, och gjorde 
betydl iga skador på liiilen. Genast första dap,l'n måste vi emot
taga en just dn1dit; pampero. DE'nnil såra! som flere efterföljande, 
som \'i d~>nna gånp,PII fiugo under vårt vistande i La Plala, gåfvo 
sig all a i god lid IiiiiifUlna, s5 alt man ulan synnerlit; bråd
ska han n herp,a so ltålt l hissa uåtar' stryka bramstänger m. 
m. innan ovädret l>örjadP. 

I Monte Video lågo nu nere nationers itrlogsmän, En
gelska, Franslia

1 Spanska, Sardinianska och Brasilianska. En
(lelska Amiralen l-ll·ndersons llap,r, bläste på en Ång-F'recatt 
Centau r 1 och på en 60-lia nons-~~recatt Andramede hade 
Franska Amiralen Le Predoor hissat sin flagg. Dessutom lågo 
hllr på redden en Spansli och en Bra sil iansk Amiral. Monte 
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Yitleo blef således en höt;s t intressant plats då det för en 

sjöman on~l;eligen är både det ang<'niima ste och nytti 

casic nöj et und er resor, att lwsölw fr cmma nde örlop,s

fariY{!· Rätt1·isan fordrar n5gra ord iifv er v51'l b,•söt; på de 

Spanska örlog smännen, em edan denna ~!urin iclie lä n3re tye

kes förtj ena det hilrda l'itsord uen hart, alltsedan sla eet vid 

Trafalsar, att vara ckn mest van vårdnde odu;;lic.n mi!itiir-in

slitution i Europa. Vi hade ide ti!lfiille alt hesöl;n d•' ll 

Fregatt, som förde Am iralens 11ace. Drn seelade tlap,Pn ef

ter vår anliomst. Tvenne Corvrttcr voro \'i ombord på, 

och tillfredsstiillua med \'åra besöt.. DPn ena - Lnisa 

Fernanda, Capten l'<Jsse, - var f.'ll svr1r 2<i-I;Jnons-Corv ett 

med dessa stora dillll'IISioner' hvifl,a eifra dPssn Col'l'etler' 

såväl i ol;o nomiskt !Jiills cen de för exped itions-l;ostnatl r n som 

för hesiitlninp,rns vfu· d ocli trdn~rl , or~nkrliea fiird ril dr 'n 

framföre våra sm il tr ån~bn;;; da Corvdtcr. Den andra -

Mazarredo, Capt•·n Topetc - va1· af uncef~ r samrn a stor

lek som Corveltt•n Lag erhj elk e. Oen haJe nu varit r~m år 

oafb1·utd pa lir y ss, ocli l ycl;t cs ocliså vara i ordtJi nr, som 

el t urverl1. Utom sin Pgen tlip,a brst ydninR af 14 st, 25- 'it' 

mediums l;anonr' r l1 ade d c· n li llen l'JI G-'il !and stit;lli ll (i S-LJ.

non med en landt - artill eriets vanli ga lörsUillat·t· . Allt l ilr 

sjömans-m ässict, n·nligt, pntsadl och i.indam rl lse nli t;t, - t,et 

ting arne arbet ade dif'(·klc hrinp, spPlt' l, och !,l ys -stoppar e r i 

ter Le Goll's l; onstrulitinn. Siit'd l' ll'S utmärLIIHle var tåg-

virket , livill,e t 

till tal,lillg helt 

s1\v [Jl till tillv erhninc, so111 bearbetnin ~ 

vis~t öfvertrtilfar de OeslJ andra t\-l arin ers . 

En mycl;et enl;el anordninc, och just dnföt·e v~rtl enedol,jd, 

måste snrsl,ildt nämna s. Dl'l var en vanlie liten prydnad pä 

spelet, ett lejon al' bronz, som 15p, rnidt p5 spel->l.if\' all , 

men som i sin upplyftaue tass hiill en Vidi's an r ro id-baro

meter, hvilkt•n ~~!u n da som prydnad var sliilld på c1i den 

mest iinrlamålscnliea plats i l'art yp,e t. T) här var d..tta fö r 

sjömannen s5 vieti 1~a inst rum eu t Jillid lillcänp,lip,t ocb kund e 

!.nappas! un dt;ås tl t! ohsr·rn'r<lS al' valdbaflaild f~ Oiric ern , då 
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deremot tlå våra farin; barom etern måste sö l;as ul före trap

pa, innanfö re diirr, v;~nligen in i Ch efens Jijjut, hvarför e ock

så den ej i<~ktta gcs, s:~rdelt>s natt e tid, såsom den borde. 

Capten Topele förd e oss ärverallt pil sin Corvetl, ifrån öfra 

d:icli till tros sbolt en, ned i dc val ordn ade up pbö rdsrum men, 

och visade en rfitlmil!i[i l•eli\t enlld med sill välhftl lna fartn:. 

lian yttrade '! Il vann ti!l gil'ven!Jet. för sitt Fl,e, !dagade {if

I' CI' det förnedrande tilbt f1 nd, hva r i Spn nsl1a ~larineu så Iiin ge 

legat nedtryelit, men eladd e sig i\t att Spanslia folk et nu 

börjat omfatt a sin Marin mPd intr rsse, in seende att en väl 

ordnad ~lurin är det verl;s3mmaste medlet alt ånyo lyfta 

Spanil'n till dl'l polit iska ans ee nde och nirde, som det bor

d e lit tuna eca inför vrrld ens alla folk. Untle1· det vi e ineo 

mr tl honom oml;rinr, i fartyg et såso vi i [!Unrummet några 

OlficCI'are, som röl;te ciuar rrr. Detta ear hon om anledning 

till ett slacs ur sii ldand r~ förl·.larinr:, alt i Spanien var ciear

rölwin~ en så inrotad national vana, all !Bil !l Mveu nm shepps

bortl nö d[;adrs hafva UIJdseende dermed, el.t.ru nao nog, 

Wra väl som vi, ins:lc det vådli :;a oclt osnyp,ga deri ombord 

pi\ kl'igsrar! YG· Pit denna hans frimo<lica uppritdich et svara

de vi lilia öppet, att arven hos oss nurdhoer var ciPar-rök

uinr, red all på p,od l'i'lfl all bli[va l.' ll Ohjeltllin uation~11-vana 
u ' 

samt att "unca Svt>rige" sknlle sft j ernrnerli:;en brklar,a sig, 

om ciear-riildlinp, ej von~ tillilten p5 våra öl'locsfartyg, att 

så viii siilierhet som snygeltel mfis te h<in idlag stå tillbalia, 

men att ännu tills vidare var de l t•j ti!lflll'! att rölu1 i l;ajuta 

<'ller· uunrunt. Spa njor<'!l sy n tes ici;e litPL fönånad öfve1· 

detta lilla prof på Sven sl;ens fram ft! s!didande i sydlänninear-

lies ovanor. 

Den 31 DecPIIJhl'r var stor ha l i land, dit alla på red

tlcn l'arande örlogsmäns O!Ticerarc vo1·o inbjudne. Tv enne 

dagar e>rtPdt afseglade vi för Bn enos A)'l'es. Frezat!en Eu

genie I-unde Pj för sill djupgå entle l;omrna njrmare än 16 

f!Vartmil iniiii d<'n s lllra hand• · l s~ IRrlen , hi'arför., d rss Chd m. 
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O. giogo ombord på Corvetten , som ankrade på 7 qvarl-miig 

afslånd. nuenos Ayres nagg saln iPrarlrs ffif'(] 21 skotl, lnil

ka ifrån land besvarades. Då Com.-Cap!Pn Vir"in laoolsteo 
" "' erhöll ban ifrån fästningen salut med 13 skott, samt hlef ar 

siadens Commendanl ernollagen, och i åbdon förd till siU 

natlherrlwrge. Corvetten besvarade sa luten ml'd lilia antal 

skott. I Buenos Ayres, den Arsentinska fi,.pub likens hufvud

slad, förestud en politisk brytning, h viiliens slundPii!Ja an

nalkande försalle invänarne i den Jttersla spänning. Repu

blikens åldrip,e Guvernör·, Gl'nernl Df' fiosas, ha dl' i mån ca 

år gPnom sin orubhlica censträfvighPI emot Enr.•· lska och 

Fransysl;a handelsintressena samt r,cnom sin cqnn11a hlodi~a 

styrelse inom landet, uppretat så milnc•1 yttre och inre fif'll

der, hvil~a nu, ho:mli!leo och uppPnuarlit;Pn, ancrPpu honom. 

En ulaf hans Vice-Guvernörer, Gt>n,~ral Urquiza, \'ar den sJu

bare lf'daren för rl'volutionen. !Iao var ål111i nslone den för• 

ste, som höjtie upprorsfanan och ~liillde sig i spetsen för 

de missnöjde 1 h varefter han satte sill i undPrliandlin~: med 

Rosas oförsonlicaste fiende 1 det Br·asili;Jnslw kahinPliet, och 

framryckte emot Buenos Aji'I'S nwd en talrik brit:sliiir sam

mansatt af upprori~lie Arg"ntinare och Bra,iliansl,a lijo>l ptruppPr. 

Rosas samlade sina trupper straxtulanföre stadPn, och berPdde 

sig till ett förtvillad l motstånd. Unclt·r si n lnnna rego·ringslid hade 

han näslan oafbrutet haft uppror och yt tre anfall alt h<'kämpa, 

och alltid hlif1it df'n seerallliP; men ou v oro hans mutstånd.He 

honom för mul.tir.:a, hans vänner för ffltaliea, och haus sol

daler dels hestuclilla och do>ls utledsna vid de oupphörlilla 

krigen 1 hvarföre hans fall var o•mdvildip,l. En hlod i t~ lyrann 

hade 1\osas ocliså varit 1 undPr sin tjnuoll'fl-åri:{a rep,erin[!, 

och nöJgades vara del, ly dl't förutan skulle han sannolil,t 

aldrig lwnnat vidmakthålla ordning och lap,lydoad ihla nd sina 

frihdsyrande lundsmän. Det Arp,entinsJ,a folliel hade i miinca 

är fått erfara att del är vida svårare IPfva efter en rf'pu

blil;ansk stalsförfattning 1 än att san1manslirifva den. SPdan 

J ~l o, då de gjorde sig oafhängiga ifrån Spauien och för~ la· 
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rad e sig för en sjelfständig republik, allt intill fiosas tilltrå

de till regeringen , hade deras historia varit en oafbruteu 

kedja af inbörd~s krig, I.Jiodsulr,jntelser och den gqmmaste 

förföljelse-anda. Sl'zl:'rvionarne tillvällade sig regerineen, 

ska r balsen af de beser,rade, och konfiskerade derJs egen

dom. Oen längst beståndande styrelse var fj•ra år 1 eljest 

va r det vanligen nere omi.Jyteu på året. Elt år hade Bue

nos A yres haft tio olika styrelser, och en dag hade det trenne 

utropade Presidenter. Uppror, mord, plundringar och en all

mån osälierhet råJde inom hela landet. Men så kom fiosas. 

Redan som mycl1et ung, hade han i krit:en emot Indianerna ut

märkt sig suvål genom mi litärisk sldcblit;het som gPnom sin 

utomordenlli::a liruppsstyrka och viehet. !IJn blef snart re

publiliens sliiri.Jiga•te Geu~ral, och som sådan inliallad med 

sina trnp1wr till Buenos Ayres, för· att frälsa stadrn då tren

ne Presidenter med sina anhån!lare förde en blodiG strid på 

dess galor om höesta maliten. Rosas inrydtl' 1 förenade sig 

icke mrd någotdera af partinna, utan pislwJe dem alla tre 1 

och lade rer,crinestömmarne i sina er,na starka händer. l 

frå n denna stund hlef åtminstone police-ordninB inom stad 

och land. Jlvarje minsta förhr)'tclse 1 vare sig politisk eller 

emot esanderätlen, straffades med ögonblieldig <Wc.!. Olycl•

li g den, som )' lirade det rineaste Idander emot hans åteär

der. Det lagre follirt, som aldrig haft n~eon iuneboeode 

håg för politiska grubbiPrier uton endast varit blinda Vf'rk

ty g för de ärPt:irip,a frihPtshjPIIarne, börjad1~ finna välmåca 

och t rP fnad, och äl,;l1adt~ Hosas; mt•n de ril1a hensl.l)·stna 

fa mi ljerna mPd sina m5nca President-[{andidater upptändes 

af e tt så mycl! et billrare hat. Della 1iss le fio sas, hvarföre 

ban förföljde och tillinlPill.iorde dem, - oci1 dt>r·för pa~tod 

man att lian förföljde hil,lninp,en. [lan förfor docl1 med en 

onaturlig grymhet, men rnahända nödvändig emot lika grim

ma tygPilösa Spanjorer, som alla ville s lyra, och lyda ingen. 

År·en 1840 och 42 itHiltlade ban i Bllf•nos Ayrf's deJ! för

fårliga hlazorca- t>ll,•r som den äfven kalladE-s halukärare-
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!dubben, PI! band nf hans anhängare, IJI"ilku nattetid iutrii ng 

de i husC'n och, utan medgif1•andc af ett ögonhliclis uppeö

relsdid, uttogo de uts edda offren 1 förde d1·m till en slån d

ratt inom rastning en, och innan da:::er silar halsen af dem. 

Med visshet br riiiwar man, att Rosas un der sin rl'gerinus

lid lf1tit afr:Hta emellan (i och 7000 polilislw för·b ryt<Jre . 

Och d<'lta, oeh mycliet mer:1, slirddc under den mes t frisin 

tlade rPpubliilansl;a statsförf~ltning. V5ra Sl'enslia exaltados 

sl,ulle vattnas i munnen vid 5syn af alla de läclierheter, som 

stodo uppdukade i den Araentislia lion stitutionf'n: allmänna och 

dirc•lila \'al, enlwmmarsystem, oins!irlinkt frihet inom press Pn, 

ili Gf'n sl,att på jordeeendom m. m. - Men baliorn dessa 

herrligl,ct er stot! Don Juan ~lanuel De Hosas, som i likhet 

med flt>re undre rrpu!JiiJ,~nsl!a Prcsidc nt Pr l1unde visa, att 

tle,potismen, äfven i sin bistra ste slirpnad, trifves under 

hvilkeu receringsform som helst, när icke licla foll,et, ända 

ned till de lägre massorna, äro mor,na för fril!rl~!n. De 

allmänna va len tilleingo sålunda, all r id valtid<'ll utsåod e 

Rosas röda listor med namnrn på de rPp rPsentanl. er, som 

han åstundade, och aldrig vår:ade någon väl ja på andra. se
dan förliullnJdes valen, att S:r X fått så mfinga tusende rö 

ster, att S:r Y fått så många &c. &c., samt att vntro sålun

da utfallit med en endr:igt och nrsldljnii1p,, som på det pris

värdaste utvisade Argen tinslia foll,ds upplysning och fader 

neslands-liilrleli, lnom reprrsentan!-liamruaren liiindc man 

iclie heller mer än en slaus opposition, ncmligen: då t. ex . 

en tncksäeelse-adress sl~tllle framlemnus till Ho sas för n5goo 

ar hans rcgerings-utuärdcr J ty då felade det aldrip, J att iclie 

ell häftigt sliiil< uppstod emot den ifrå!~al'arande sldiften, 

emedan den ej nog utlrycl,sfulll fnlm stidldc• Aq;rntinslia fot

Iiels tilleifvenhrt, icl1e nog varmt upphöjde Hosas faders 4 

liårlek m. m. Inga lagar lade band p5 Tidn in gs - pressen, som 

egde oinsl1rälll!l frihel ; men ve den Tidninr;s:dirifvare, som 

dj<>r·fde s jllra den lindrieaste anmiirlining emot Rosas åtgiil'

dn: - han kunde vara viss på alt föl ja nde natt li t:ca i 
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fåslningsgrafven llll'd ett par blodiga liippal' under halwn. -

Lil\3 l1raflfull och Ol')t:Gelig var Hosas i sin yttre poli

tik. Inga halad e honom billrare blirrör än Engelsm<innen, 

bvillw alltid äro vana att dililera l:q;ar ocll tilltvinza sie 

bandelsförmfwer öfver små-stater. !\osas lmnde de docli 

aldrig [H·i nge5. Deras oafbrulna men frul,tlösa strelfvan var 

11tt få navi galio nsrätl ttppiit La Plata, Paran;1 och Urap,uay, och 

m~d rgna fartyg hemta prorluldrrna ifrf1n de hönlit:a pro

vinser, som omgifva dessa Ooder. Ddia v~erade Rosas en

vist och utaf mi\nv,a skal, men förnämlir, as l derföre att re

publil;en drog nä slan hela sin statsiuliOmst utaf tullten på 

dessa produl,ler, som alla m5ste uppl:i gr, as i Buenos A yres 

och dPrilriln utsli<'[lflJS till friimlingarn c. Engelsm:innr·ns 

hotelser voro lilia vanm:ililir,a som deras nnd erha ndlin~:ar . 

De blockerade Buenos A yres, men sliadade dermf'd endast 

siu sjC'Ifva. l3nenos Ayrcs invånarr, som toeo alla manufall

turvaror ifrån Er:elaod nödp,ades f!Pilom hlocliadt'n L-11lka på 

rgna tiilverl;ningar, och den ena fahrilien framkallades efter 

den andra, - och Englands ep,na Ld,torier lcdo genom från

varon af de ril:imncn som de förelri'1desvis hemlade ifrån La 

PLit a. Erölrinp,silrir, var ännu mera frnldlöst. Jntrip,er må

ste dt•rföre användas. - Arven med Franlirilie var Rosas i 

stridighet ifiiljd af hans Ollpphörlit:a eröfrincsl>~·ic emot Mon

·te VidPo, hvarest återigen Fransm:illllPTl hdva sina lwlonisa

tions-fuoderinr,ar, - Brasilien var 3Jlllll en fi<'nde. 13rasi

li en - som till utslräclwing iir dd tc· ,~dje viiidel på jorden, 

och cnlit.:l berid,ninc sl,nl lc• linnna föda 200, 0 00,000 invåna

rE>, men Pgn r·ndast 6,noo,oon, hvaraf trdjcrdedelar iiro Ne

P,('rs lafl'ar - är' do cli iclie stort nog för dd [(l'jscrliga J,a

hinettd. DE'! sucliilr eftP!' mera land, och t~ lt af dess iilsl!

linr, smål jr att ul~;{riiclin f(Pjsardöm ets 1f1lde till La Plata 

nod en. Hiirip,enom Vill' Rosas i n5stao oupphörliga ld·iz med 

denna makt. Sa!Jitidiet rn<'d Urquizas uppror blef Minister

ombyte inom En:;r·lska lt'eationcn i Bu0nos Ayres. Sir ll enry 

Southern toc af; l1('d af Rosas, förldaradc honom Enclauds 
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besliincliga vånskap, och reste till Bio Janeiro h varest han 

nu blef 1\'linisler. Nåcra veckor efteråt erhöll Rosas krigsför

klaring ifrån llrasilien l Brasilianska truppt>r täp,ade genast 

öfver grtinsen och rörenade sig mrtl Urquiza. Äfven repu

hlil;eu Parap,uay, lnill1ens sjelfsländip,het blifvit af Hosas ho

tad, förenade sig mPd de angripande, men hade ännu 

icke sändt några trupper så länge Urquiza ansåg sig stark 

nog. 

Dessa pågående oroligheter förorsakade Corvellen Lager

bjelkes qvarliggande i [luenos A yres. Vår Consul, Hrrr Grefve 

Frölich, äfvensom några i Uuenos A yres bosalle Svenska köp

män, anhöllo hos Corn.-Capl. Virgin, alt Corvel!l'u ej måt te 

afsegla förrån lugnet blifvit åters tälld!, och en beståndande 

regering öfvertagit landets angelägt>nheter. Denna våra lands

mäns lwgäran hlef ulan tvel;an medr::ifven. Den 12:le Ja

nuari utseg lade Corvetten med Com.-Capt. Viruin till fregat

tens anl•a rsftllni ng. följande morgon lätlade Fregatten och 

cick, helsad med relingsmanning och hurrarop, till Monte 

Video för alt vidare fortsälla resan till SCH]erhafvet. Corvet

trn gick ti!!balia till Buenos Ayres arvaktande händelsernas 

gång. 

Detta opårälwade qvarhlifvande i Buenos Ayres var na 

turligtvis i och för sig sjelft nödvändigt, och tillilla ett he

drande tillfälle att \'isa Svensila Jlap,gan; mrn afven i afseende 

på resans ändamål såsom en exercisP-exprdition , var icke 

nf1p,on tidsförlust åstadlwmmf!n, enH·dan många både vapen

och senel-öfningar lika väl, och ofta bättrP, liunna verl;släl

las till ankars som undrr seeling. Ett ypperligt tillfälle er

hölls ärven alt öfva besältningen i håt-tjenstcöring. Svårare 

redd Wr båtar än finenos Ayres finnes knappast, ty nästan 

alltjemnt är dPr styf liultje, ofta oväde1·, och på La Plata no 

dens farska vatten reser sig en både hög och kr·abb sjii, IJVil 

ket i förening med starka strömsättningar, och det 15nga af

ständct ifrån land , fordra båd e ansträngning och skickl ighel 
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bos båtbesätlnitJtPI"IIe. DPt oaliladt \'ar del hög st sällan som 

vi icke kunde hålla liOmmnnikalion mPd land. ~led li!! freds

stälklse funna vi att bättre konslrurrade hålar än våra, egde 

iclie n5t:on af de många örlogsm:in, som lf1go på Uuenos A y

res redd. l alla afseenelen voro de ntmarlita, såväluti snabb

roende och \'ålsPgling, som all lumna b<'rea siG uti hö~ sjö. 

framtl ri fn e med våra slupsgastars stadia unnar voro de oöf

,. ert r:ilfliga . En annan t>rfarenhet, dock mi11dre bf'!Jat:lit:, finGo 

vi äfven af La Plalas l'lllllit:a oviidH, IIPIIil. atl de hlanlihat

tar so m våra biltsrnån enlip,t nya hetd:idnadt~ll erl>ållit iclie 

mo tsvara deras ändamål. l.iJ,a !Dt'd <tls l i i lli~t annat smått se 

de nätta, putsade och sjömansmiissi:;a ut i land, mr11 på sjön, 

i sto rm och oväder, duga de ide. Under den uthållande 

vit ta som våra biilsiJPsältningar ofta voro utsatte för, blefvo 

de ras hallur alldelrs gPnomdränlile och fö ll o tillsammans till 

en villlint; lili ma ssa, ohjt·lpligen försliirda. Ocliså äro dP, i 

olihhl'l med andra mariners matroshallar, ti ll vrrliade af papp! 

Dt•lla är så myr.liet mera på sidan af nigrn, som vi i Små

land och Blekinge -- lwnsl;e öfve1· hlc'la Sv••rige '? - hafva 

de bästa malerialier till criishatlar, IJI'ill;a äfven af allmogen 

a!lm ~ n t ti ll verlws, fulllwmli:;t på samma S[Jtt oeh af samrna 

sorts grns, som de fransysl;a rnatroshallarne, Efter anuu nå

era års erfarenhet skall väl ddla b<Hlre inses. - - -

Vart vistande i Buenos AFes hlef lil1a ancrnämt som 

nöd vän diut, då som Vflllwl1ant är främlinz:Jr aldrig blifva mera 

väh·iJJ iet och giis!l'ritt hemölt.a än der. Den politiska oron 

ciord e sällskapslifvel slutd, m•·n iclie desto mindre voro vi 

ofta inbjudne och vnllwmnade i fumiljlm"lsarne. Ute på red

dPil var doc!; så mycliet linit:are. Redan före vår unliOil!st 

Jåuo hår Oere örlnz:>miill 1 och nåslan hvarje dar,, alltsom dPn 

pol itiska krisen nalliades sin slututvecJ,Iin[l, ditl;ommo flllllll 

Ot•re. De i Monte Video stationerade Amiralerna anlände, 

de n Fransyska på en mindre ånubåt, men dr•n Engelska, med 

d t.' U svåra Åu"-Frcn<~tlen Cen taur. Den llrasiliansk<i Amira-
" o 
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len Crccnf., lt. l;om och eicli allt som oftast nwtl sin csl1ad 1•r 
1 

men eiortle aldrig nåcot ant;r?pp. Ibland alla på Buenos 

Ayrrs r•·Jd liuaandc örlor, smiin var icli e nå eon sft ulmiirliande 

som en Nor<l-AmPril;ansli Col'l'elt, .lamestown, Capt.r•n Dow

nior,. Ilen var en 22-l;anon s-Co rvclt med 210 man s bPsii ll

ning, l i U fot i val!enlini"n och byzgd m Pd manöv f'I' -,Li cli. 

Den var 1·lt vacliert prof pn Nord-Amcrilianarnes utbildade 

sjiim ansl;a p, deras !Piali slw sl;icldip,lid i arb etets all a delar, 

samt framförallt, på dera s praldisl;a dnuligli et all inr ~i lta all

tinp, )llPr li et starlit och anviindbart. Dii Con'l' tl rr med ma

uöver-J ~ rli olvifv~lahligt äro de ö nd a m~ISPIIIiea s le I:'Xercise

fartyg, sfll'lleles i våra nordi si1D fanall t· n, s:1 var de t så myc

ket lll <·ra inlr rss ant all besölw th' IIIHI No rd-Am eril,an are. På 

manöver-d öclirt förde den id e en coda lwn on, ulan hr. la dä c

lid var ll t·lt och hillld öfveriPmnadt åt srp,l eos manövreran 

de. Icl, e r ngftnr, harkassP li syntes, !'medan drn stod lll're 

l'a u;ill el idäeli et, öfverläcilt med lucli or p?l ölra d:icll. Öfra 

cliiclishalliarna åfvPnsom plunlioi'IHI som aldri~ fresia d Ps af nå

era större tynzt!er voro derfö re ar m ye li et smflcl~ert och lält 

virli e. Rclinr,arne voro il'ri'1n dflck till öfra baslineNineslisleu 

endast fyra fot höga, sil all man hade fri och öppen ulsi ct. 

Något obcrJvämt, om sådant f5r laGas i helraidande, var 

doc!; alt oaGelhänl;urne ifiiljt! af n·linearnes ringa höjd 

1·j voro llH'I' än en fot öfv er wat n bord cn. Förd elarn e af 

1lcnna sort l'art y g äro så öfv r.n·fl:;a nde alt dt'l är und t' rli ~t 

dPn r j lftn~rs c dan hlif1it anlagen i stiillet för vi'1ru små iltop

trfln gda Corveller oc h 44-kanon-Frrr,alter. Våra Corvellrr 

lillnna aldric fullgöra <indam51el såsom rxrrcis-farlyG 1 em e

dan fll :t n 1·id det ob etydliga ste ovftd"r, <ifvensom und er se 

!{Pim:tllii \' Pr, ej lian sl ;i lla foll1 vid lian one rna . C<'nom drras 

triln t;a nlr ymme finnrs - siirdcles för län Gre resor - hnr

li en til!rCidliet rum för provianten och andra sl>eppsrörn öden

hPler, ej hell er plat s för de sjul1a, som 1lcrfiire måst e inpac

kas ibland dPn fri slia bPsättningen. Fregatten har visserli

!jCB icke l.i Pss a ol~ t]t!!l hcl e r , men r1r deremot alliför dy1 hHI-
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len under expediliolll'rna genom sin talriliaf' e be sa llninr:, är 

äfven Pj sii obelj·dlict dyrare l'id D)b y:;c nadrn och öfra 

d<i cket s bestycl.nin u, sa mt efll'!'a lll föea bättre slag-l'arly[! . 

De ynldi~a lll Pd ium s-lionoue rna på Fr f•catlcns öfra-d ilcli, 

belamrad e af och l ~<! l am raiHi r! manöve,·n, äro ar så rin ga ver

kan, att de omöjligrn lilllllla molsvara Jrn öl1ade primitiva 

kostnad f.'n vid Ltrtn; e ts IIJ'hY(:Il nad och armerin~r, och ann u 

mindre d•·n hl'! ydliet större ex pcd ilions- lwslnad cn eenom 

dl't större nnlal foll1 de Nl'ordra, hvarföre de iclle allenast 

utan afsal>nad, ul an afvcn m<>d fördel kunde und1·a ra s. Cor

vetten med manöveJ·-dacli hiir dessutom vara ett bättre sjö

fartyg och lJjllr e seglare genom sin hittar~ öl'vl'rvalleus

kropp och mindre molstånd för vinde n. Vore derför e iclie 

Corvell er med manö,·er-di:icl\ 1 samt Linit·sliepp, de lörra som 

exPrcis-farl Yl: och de sedn are som slag- farlj'g, b fi de i mili

tärisbt och eliooomislit hänseen de de l:implir, as le la rty ~cer

ter, - sånlPies för ett latti e t land, som måste in s li l'<inl,;~ 

sig till det <tlldra nödviinditlastc? -

DPll 7 Jallllill'i salill•·rad P Corvell<'ll i ariledlline ar Il. 

[{. Il. Prin s Angosls ltöe a ll:liil llSILt;;. Di·' Jl 21 Januari salu

terade dPn illerieeo i an! r dnin c al' ll . !(. U. Prins Oscars hö

ea födPis rdag. Lll'il 28 Januari salule1nde ,., i an!< dninu af 

H. K. ll. [(I 'O ilpf'i ns,· ns höca nam n sda~. Sflit.' d<'s li't•nnr. re::;

lellH'lli E' ratk i(ll llt: lica saluler pii eu och samrna redd i en 

och samm ~ m5n :JJ! Och 5terit; en do'll lO Feh ru ari , EU[!I'JIIa

dagen, var J <·o ljl'rde i(u neli~a sulu lo·n vi hade i Buenos 

A y res ! l l - (Forts.) 
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Propeller för hand!,rnft. En Fransk Sjö-Officer har er

ter r;jorda försök föreslagit, alt inriilla propellern på örlor;s

fartyg, med en simpel utvexling af en ketling !;ring gångspe

let, så att den vid bebof kunde drifvas af manskapet och 

hjelpa skeppet vid manöver· , då machinen iclw vore uppel

dad. Han berälinar att ett barbolinsspel på ett Linie,;l;epp, 

med 39 spelbon1mar· , kan bemannas af 190 Iii! 228 man. 

Då man efter JllOiianikens grunder· horfiknar livar man så

lunda utö[\'a -lo hästkraft ' åstadkommes sålunda 19 a 20 

hästars Ii raft, som sJ, u lie vara nog alt gifva skeppet i stiltje 

en fart af me\l(ln 2 och 3 knop. 1\'len propellerns rörelse 

vore dessutom af n~·tla för maniivern genom det valten den 

kastade på roret, och som apparaten väeer och kostar obe

tvdliat vore den såledss värd att anbringas på alla örloes-
' " ) 

r<lrtn; med propeller. 

SAmiANDRAG Af ÅTSI\JLLIGA I\oNGL. BREF, FönORDNIN

GAR J GE:NEH.\L-ORDEH M. M ' UTdNGNE FRAN SJÖFÖR

s VARS- 0EPA UTEMENTET. 

(Kong!. Bre! ) 

Den 8 September. K. M. har befriat Posh·erl;st frän erläg

gande af docl;nines-lwstnaderne l'id Post-Ånefartyest Sven

sk~ LPjoncts och Postjakten Postiljonens intagande i gamla 

Dockan å Carlskrona Varf, med undantae ar den al"gift, som 

blifvit bsråknad fiir Docl;ans länspumpning. 

Ilen 8. ({. M. )Jar förordnat, att den lwmmenllering af Flot

tan, bsstående af en Under-Officer och i2 man, hvilkon 

anliindt till Ystad, för att ,·id dervarande Kal'antäns-inrätt

ning begaenas såsom bevakning, skull aflönas enligt gällan

de Hesc-nq_:lernente. 
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nen 20. K. M. hm· tillutil att de af Direktionen för ~eget

fartens förbättrande å sjön Wenern, utöfver anslaget för

skjutne medel till mätning af nämnde sjö , må godlgiiras 

Direlilianen från Bandels- och Sjöfarts-Fonden. 

s. d. l{. M. har Iiiiåtit, att K. Preussislw Avis-Ångbåtarne 

Nix och Sa(;Jmander få, under loppet af Ol;tober månad, 

till reparations undergående, intagas i Reparations-Dockan 

vid Flottans Var[ i Carbl1rona. 

Den 28. K. M. ha•· bifallit, att Amiralitets-Pastorn i Carls

krona må med lfimpligt boställe varda försedd , då lägen

het dertill kan beredas, utan särsiii Id kostnad för Kronan. 

(General-Order.) 

Den 1 Oktober. K. M. har befallt, att ett mindre fartyg med 

besättning af en Officer, en Under-Officer och ·12 man 

gemenslwp, sl;all utrustas och afsändas till Arpö Karantäns

plats, för att till bevalwing dPrstädes ställas under Kongl. 

Komme rs-Collegii ordres. 

S. d. Att resa till Slackholm för tjenstgöring å Konr;l. Flot

tans Varf derstådes, eeer Befälh. Amiralen kommendera se

kund-Löjtna nten Grefve M. Lewenhaupt. 

Den 6. Uppå eecn begiiran entledigas Kaplen-Löjtnanten vid 

Flottan och Riodare n C. G. Bagge frän Chefsstiapet för ·l :a 

Blekinr;e Båtsmans-Komp. 

Den 7. IL M. har beviljat Löjtnanten vid Flottans i\Iechani

ska Korps E. O. Cullberg 2 års permission, föt· att vistas 

Amerikanska staterna. 

S. d. K. M. har befallt, att Ång-Korvetten Thor skall upp

läggas och aft·uslas. 

Den 19. Att Kapten-Löjtnanten \'id Flottan C. T. Thormark 

skall vara Chef för 1 :a Blekings Båtsmans-Komp. 

Den 22. Till Flottans Rsserv-Stat öfverflyttade Kapten-Löjt

nanten och Hiddaren C. G. 13agGe, lwmmer att fortfarande 

Vara placerad pli Ca dskrona Stafion. 



334 

Den 28. J{. l\1. bar tillåtit alt Ånnfartn;ct Cylfe, c lwfsfarty
gct Brynolf, Landsli[jninrrs-l(anon-Sinpen llireer och Kanon
Jollen Sparf ffi uppläggas. 

(;e neral- Order. 
(Carl.skrona Stalion.) 

Till J{arantiins-bevakning vid Arpö, utrustas Kanon-sko
nerten llöl,enflylit. lleffd och besfiltning skall utgöras af: 
Ch,!{: Sehund-Löjtnant Björlisten j Under-Officer 1 j gemen
sliap ·12. (Den 6 Ol\1. ) 

Till Ledamöter i Reel ements-f(ommitteen, i stililet för 
afgånene Ledamöterrw, Kommendör-1\aptenernc Fri h. Rnuth 
och Palander, förordnas Kommend.-Kapten Lövenborg och 
Kapten Breclislröm. (Den 23 Olil.) 

Föriimlringar mom Rvnyl. filaj:t~ Flotta. 
Befordri ngar : 

Drn 25 OUoher. Till Bolihållare Kammar-Kontoret : 
l(ammarslirifvaren Oscar Bernl1ard Sjöblom. 

For ordnande: 
Den 12 Oldober. Öfverflyt.tad till Flolians Reserv-stat, 

J(apten- Löjtnanten ocl1 Bidd. C. G. Baece. 




