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(Forts.) 

llehova'irdcn i Land. 

Medical Establishments finnas egentligen endast i Ports

moulh och Plymouth. Engrlska Flottan har \'isserli3en 4 hufvud

qvarte: för sina talrilia companier sjösoldater och matroser, 

nem l. Chatham, Woolvvich, Portsmouth och Plymout h; men 

sårskildte, fiir sjukvård inrättade, byeguader finnas end.1st på 

dessa sistn amde sUlllrn, hvaremot i Chatham och Woolwich de 

till marinPil hörande sjuke behandlas i kasernernes ln

(ir'mari<:'s 1 på samma sått som landllrupperne, för hvil!.a det 

icke i hela Eneland llnnes något ~lilitar-sjukhus, em<:'dan de 

sjuke soldaterne alltid hlirva vår·dade i sina egna ,barracks". 

sjukhusen i Portsmouth och Plymouth äro deremot i alla af

seenden så fullkomliga och utmärkta, alt de icke lemna nu
got öfrigt att önsl;a. Det förra må bär blifva för rmål för 

en korrt brskrifning, silsom det visat· sig för den besökande. 

Ligeande på en i hafvt>t utslijnhnde udde, utom stadens om

råde, är det fullliOmlit:t isolerad!, men dock beqväml för 

sjukes emottagande från fart y gen 1 och liall~s efter stäliPt 

llaslar. 

Ilasfar Hospital. Ilasiar Hospital besl5r ar Oere sam

manhanuaode by!lgnader, ordnade till en hufvudbyggnad och 

2:ne Oyglar. Yt!Prsta höcra Uyceln, ~>ndast med det ii f 

riga förenad ePnom at·cadrr, bestämde för promenad 1 iir 

uteslutande upplåten åt smittosamma åkommor af alla slag 

och såle1les arven åt epid emislia febrar. Yttersta vensira Oy

gelu ar denna lil1, utp,ör311de en Asyl för sinnessjuke sjömän 

och Sjö-Officerare. Eme llan denna lln:el och det öfriea ar 
Museum af Comparati1 t Anatomistia och Palholoeiska prepa

rat er; samt ett BihliotliPll ar goda böcker och planchvel'l<. 

!lär :iro äfven oiJduction r. nlllHm·n med sina \' iii inrättad(} 
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vcb prydliga bord, hvi llia hafva lutantie sf,ifvor af s\'art mar
mor, och öfversl1öljas mrd vatten, hvad öeonblid man Ileha
ear att öppna en kran. De öfriea byeenaderne äro i'frilu 
ruidten förde lade till sjubrum för l\l<·dicinsl1a och Chiruq;i>ka 
afde lninearne. Hummen ha lva endast 14 sänr,ar hvardera, 
med undantar: af ett enda mycket stort, som l;an rymma öfver 
60 sängar, men som s;-JIIau beeaenas. Sängarne iiro af jern, 
meo utan inrf1Hninz~r för o5gon slacs com fortabili iC'l, med 
botten af våf, krullhllrsmJdrass, 3:oe hufvutlkuddar, 2: ne lalian, 
ylle!ilt, och parnrll:icl,e af hvi!l noppigt yll etye. För Office
rare lirmas särskildie rum, som iiro försf'dtla med spegel, cum
mod, bord, slol, byrå, rnaila och sparlalians:>:inr;. Matta 1Jn11es 
oftast flfven i ue allmänna rummen 1 åtminstone under och 
omlu·ing matbordet. Ulanför dönarue hl! alla rum liBet'l' mat
la all lorrf,a föltnne. För vrnlilerine linurs i ;d ia rnm

meos fönster en ruta sammansull aF sma le sl;i fvor af pwlent
elas 1 att Öppna orh tillsluta SÖSOill en fH'I'Sirnnr. f hl'arje 
rum blir dar;ligPil dl malhord ordrntiigr-n tlulladt för dem 1 

SO!Il !.unna [;fl dit. ~Ja l!>lil\ J;Il' och taltricliar äro af hv itt 
porslin. Anr(illnint;arnc• ;,ro enkla, men af yppPrsla bt'!diaf
l'enhet; poL ti sr· n, hnl,au i fJIIp,:>pparol, siirdt·!Ps snwl.lii{; !.iii

Id af Ell(;t'lsl,a SC>J I<·JI 1 brödf'l af samrna slag eller n·nasltr 
llvdl'htöd, ot:h tbc el, s~som I'Ore dl'! hcmtadl ur Drottnin
erns fat ab ur. 

Ull operalion srum m('[ f1ro tJne sf,flp med 15uor, 1:\'al'i 
liega Hosptlal,:s lnslnlml' llkr, lnilku tloct. till större delrn 
äro af eamla lllOtlt•l !rr Oth icke reta n~lihen!Jden, sfisom Je 
slätliga samlingarne i Fransyslia sjul;hus. l stallrl för sl,intl
lar af papp eller trilll förekomrna hör ti!l bq;ap,nant.IEr tjocl. a 
skifvor af g utta pereha , som uppmjukas i varmt valten, 
·utldippas, orh formas f'ftrr b~hof. För 15rfroelurrr ani'Qnt!Ps 

icke något pl;llllllll inclin:JIIIm, utan cnuust ett lånet ral.t l..tr ~<le 
liingsåt ) ttersidan a! ii'1rel ~!l li5lla d d i (·~ll'llsion uppflt or h 
neJåt; för clalicularhrott ga:;nas en sl;;:_:s hryda undl'l' ii llll l'll 
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mrd en lånesf1t sidan nedlöpande qvartrrslår.g del, hvari ärn 
rasta de h;'dten, som t;i'J omlirine lifvet och motsalla skuldran, 
och hval'ieenom sjutia siduns slwldra och axel hållas hö[;t 
up plyfludf', ln strunH'nlr.r för fart\'p,ens l> ehof hfiii<IS ide 
i förråd , emedan de sl10la an ~ l;a ffas <~f Suq;t•ons sjc lfvP. 
ö friga utredoiogsperscdiar fås frå n det i sjuld1uset hrtlrrtliga 
magasin 1 livars behofver sl;ynJsamt fyllas eftn reqvi snion 
från London. Me(licamenlerne distrib ueras uti ni\lla pors
linslwppar mrd pip, fabricerade eudast och allenast för llo
spil alrrne. Spoltl;opparne äro af porslin, urineJasen nf elas. 

Ftir liep,sårspalienter och febersjulie finnas s. k. Wate1 heds, 
eller ett slags lådor fyllda mPd valten 1 och försedda mrd 

en öfre bott<·n af gummi elöslirum. Ddla sli!es SflllG.lf cif
Ya ett ytterst mjul,t och svalt hviloställe, hvars h ~ la nc
nom b:lddning med fillur ful!lwmli et lian modifkras cil<:t' 

be h of. 

1-Iaslar Hospital iir 4 vnnincar höet, innehållrr 114 rum, 
50 fot lånea och 24 fot hrt·da, och är her<i!.nadt t, unna 
emottaga omlirine 2000 sj11ke. Det projrderadPs 17112 af 
dåvarande Earl en af Sanlivich , och fullborua<k s I Ii ii i' d••r
efler, sfl nlt drl 1753 lr<iddP i verl1 sa mhl'l . 

Naval Hospitals i 'll!mänlt el. Uti Nal'a l linspitals sl,alt 
allt id residera en Caplain-Superinlendcnt, biträdd af ett visst 
antal Lirutenant s, alt ha fva hef<i l och öfv<'rinseende öfv<>r 
det hela, elwnomi, disciplin och [,ontroll. Sj(:lf vis ilerar ha n 
mi nst en gång dagl igrn alla dt·lal' af sjul..l :u set, och lid efter 
annan alla fiirråd s- nJ mmt·n, hva,·irrnn int t t får föras till far
t yp, ~eller sjuk ulan Slirilt! :ca rcql'isilionPr. [Jan linll eö ra 
lil l<i ~ P till sJ'ukhusets allm :tnna instrnc lioncr·, nndH förb eh511 c• u 

att Admiralitet()t derOlll · avntr·r;; s ; ban e!Jsam har r;illigh l't. 
at t i\liigga pQtienln h c stra lf!l in~: , sfisom att <'j få gtl ut ellel' 
h!i!va an \'i sa d Pnsli:::t rum, (!<-res t L:'diarcrl si\clnnt metlgifver; 
h<~u lian suspendrra frän tj <' ii ol lil'<~r och en felalilie af sjuk
husds pL'rsonal, ru r·n bör dnom äfve n li lld r rrälla Admirali-
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tetel. Uta n hans velslwp f5r incen vara frånvaran,ie 
1 

orh 

af Principal Medical Officers 1 L vartill ralinas lnspcclors, De

puty Jnspectors och Surceons 1 skall alllid nfteon vara tillsta

dPs. Älven Ulkarne subordinera under honom uti allt 
1 

son1 

ide är af rent vrUenskaplig heslialfenhet. M Lientenan is 

skall en jourhalvande lmtrje förmiddag visitera ltela sjui,J111 _ 

set, och h varje afton göra nmd att tillse eldslackning och 

allm<-111 säke rhet. En Lieulenant skall vara n<irvaraode \'id 

låening af matvaror, och haf,·a tillsin öfver kokrummet; en 

städse vara tillhands för sjul;es emottagning, alt pa·tienteme 

~liyndsarul komma i bad och pä sill vederhörliga rum. 

Till ordnincen hörPr för öfrigl, all ingen sjuk får in

lagas 1 förr nn han blirvit i närvaro af en .>\ssislaot-Smgeon 

badad 1 och ll'ätlad med tvftl 1 såvida id,e LiiliaJ·en af någon 

anlednine ltllryclieliceo sådant förhjntler. Sänglinne skall 

Ömsas lrvnr J 4:de odt kroppsfinne h rar 3:de dag 
1 

eller 

2: ne gån:;er j v·er!.an. Alla lllPd nleerali\'a akommor skola 

hafYa sina egna s\'aHJpur 1 ltvill,a efter patienternes afgån ~: 

fö·rstöras ·och med nya ersällas. Convalr·scenlt•r förll) ttas 

uli s:irshiiJia con\'nlr>sct•nl-rnm, li!iasom alla tnNl slirnads

åhommor, s5 snart dt>ss<J sPrinare arrtaca 1'11 flOtiarlad natnr~ 

Sliötersl.or ansfialfas 2:ne för hvarje rum; ell er t•IJ för 7 

s;inuar. De f5 id·~ anl'ändas u!orn sjn~husel 1 
Jibasom all 

prul.tik äfvPn för Likarue 5r förhjudf'n , d~:r icke Snpt•rin

l<>ntlent för s;lrsl,ildta !all sfttlanl m c· d~ifi·Pr. Arhdsfolk t•mot 

laees !iii vård pft sjuhlrnset. 1 Plldast n<-11' Li'than·n i harac 

lif'l'lle anser sådant af nödrn; de som haf1•a I'{!!Je hr·m
1 

hun 

na skötas der nwd I'P d r r börlip, till ft ll'lsr. SjnhbetjPning inta

ees äfvl'n såsom pali<'lllt>r r·m ot aldrat: af llalfva alliiningrn, 

'lnr!n at bdslfrngar rå ick e inlaen~"-'). 

• 
J nti Portsmo111Jts ham n ligga föranhnde !lera gamla Linie~kel'P , 

hYilka begagn:rs s:!som kasPr'ltfT för dt'portati onsfång~r , och !;allas 

Con victships. Unrkr si lt Y is· anrle h ti r , ocl1 under afvakl[lll på lä

gen het tlfl ckslinulio !l , hi• !Lls desa~ f5ngar l. ill arbete p5 Dockyanl 
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lnspectors. rnspectors sli01J sjclfve gifva föreskriftrrne 

f<lr behandlingen ar alla vigti~are sjukdoms-fall' öfverlatande 

åt Assistant-Su reeons endast d em af mindre het ydenhet. De 

skola visitera sina sjuke 2:ue ::änger dagligen, Dispeusary en 

gäng. Till Supel'intendPnl hafva de att, euliet formulärer, af

gifva dag- och vecko-rapporter1 och till Director-General <·n 

allmän qvarta!s-rapport. 

(Dag-Rapport .) 

F l{ongl. Naval Hospital Has! ar} J'i!lståadet fO r· d<Jgen uti nc c.!an- l 
den .•••••..•.. 1852 nämnde sj ukrum. 

' 

f!?. rf• Qvar se-J Intagne l Ul · n Summa '-'· o c "r] 

::; ::::: :::& dan gård. s ~ rl. dess. " - (""0'":'\; 

o;:: ;:r," 

§~ ' u~ < ':/l...., Anmärk-
g ~ 0 1~1~1°1~1~ c\ ~ ~ ~·a~ ~ ~= uingar . 
93 " 00 

=.;a~ 

"'::l ~8 9~.m 9~~ 9 ~ 2;1"2 ~ "" ., - :-'::::; g 3 54 ·R 3 §;· t"":l ""'!' - ::s ~'""..- "' "' 
"' ('tl o ::. 0- = If> ~ 

00 en 
""j fl" . ~ ~ • ~ ;;n • :-- ~ 

. ~ 

j l l 

l l l l l l J l 
Summa l l l l 1 l l 

{ Utskrifven frisk l l l l l l l Afgt1r Död •••••• 
Utg;1ngen . .•. --

Summa 

l l l l l l l l 
Qvarli gger till nästa da :~ j l l l 1 l l 

ell er Yarfvet, eller undervisas ombord i a lt skri f va 1 hisa o s. v. 

Skolrummet är äfven deras kyrka 1 gilend c genom 2:ue ddck. De 

ligga uti vanliga kojer med yllctiltar1 är·o väl kladda , med gr8!Jru11a 

klacter och en slags sjömansbattar1 utan sy nn erligen di stinctiv~ mär

ken. Dc, som bl ifva ;:juka , förn ytlas till ett sä :·ski!Jl fJrt.yg af 

sarnma slag 1 iiH·cut med nödi g beflY Jmli ;::'Jct och försed t miJ•l egen 

Läkare och Dispeusary: 
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Vecf,o -rnpporten alfallas i fyr3 af<ldnint)ar, ar livi!l;a rJ..n 

1:a LilYis ar \olala antald sjul;e, och sjnlidomnr, från hvarj., 

siirs f, ildt fartyg eller ställe; dPn 2:a innehåller lista p5 sju

liC Officerare och mansl;ap, om hvilliJ sannolil;a tiden kau 

<lfl(!ifvas, n:ir de hlifva tjenslhara ; den 3:e är en vedo-rap

port öfver slidan e sjuke, som varit mera än 28 dn:n under 

bchandlinc, och ulvisar hl"la anlalet dygn, som de tillbra~::t j 

sjulillllsrl, sjtJI,domens beslwlfrnhet, och sannolil;a tiden för 

1leras lj Pos lbarhe!; och slutligen den 4:e är ett sammandrag 

af pnti en lerne under hvardera Meflical Officer, så all synas 

!,an, IJLHll ruånea under hvarderas belintHlling inkommit eller 

a f~5 tt, ii ro hård t ell er lindrict sju l; e, rlöde eller förbä lirade 

flfvensom huru månea sl;ötersl;or hlifvit brgagnade. 

( Qvnrtals-Rapport.) 

Ndval Hospital l Medicinsk och Cbirurgisk Happort. lhslar. 

""'0 [ ~ o C' ""Z 
'" < "' o o "' = c :e; (J Q ..., 

"" -· "' o "' < (J Q "'' t:7 
p 

"'.o sjukdomar, " ~- ~ """' ~t:l 

"' o "' ..., "' "' "' '"' o 
o?~ 

-·< ..., - Oj U! """' = '" nosologiskt ordnade. ;'"~~ :n "' 
? Q öQ" 5' ro ;:~ 

"' (!) (JQ ..., :::: OQ ..., Q 

"" "" t:l "'(JQ 

"""' w o "' "'"' "' (!) o l ~t:l "'"' l l , l 

l 
l . i 

l 
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= Sammandrag af Patienternas antal m. m. 

~ o! o > 
Med kost. < t:l 

s 0 0 "' ;;; 
"'' "" ö ::!. en -;;; Q;" D o o: öQ" 8"' ~ ~ ~~r "" g-aa ~ "" (JQ ...,.,. 

o . "' ciQ" f' "' o o 
O ~ ~o 

'" ~ o ~ 

:-' :--'> ~ "" o. "' l o ? 
.., 

l ·l 

Medicinska . . . . . .. 
Cl1irurgiska . . .. 

Summa l l l l l l l l 
Namn på Assistant-Surgeons, som åt[öljt: Be~ening. 

l l Surgeon Jnd Egenskap. l Antal. Inspcctor. Dep. Inspec- Medical Sto-
to r. rekeepe r. 

l 
l 

l h~noelse af epidemiska sjul;Jomars utbrott eores ee

nast anmiilan hos Superintendent, som fortställ er rapporten 
· l ··1· ,_ f· Il 1 svåra operatio-till Direclor-Gr.neral. Vul iii ts "a ,1 OC11 ' 

ner sammanliaiiJs alla Medical Ofrieers, oci1 deras vota be

stäm ma förfara nod. llt•s!H-ifniup,:Jr öfver· sildana operationer ~ 

med behandling och utuitug, alfattas vettenslwpliet, att föi'Va

ras till efterlwmmande, likasom skildringar af epidemier o. d. 

Hvarje Ons<lag i April-Juli m5nadet· hålla lnspectors fö

reläsningar, ötve 1• hvilha de ynere göra antedninear, som 

för Dir ec tor- Ge neral förevisas och af ltonom eranskas. 

Sjelfve (']l er ceoom sina Assistanis hå lla lnspeclors ett 

t:e:;islcr öfvcr paliruterncs sjuhdomar, med alla förltndringJr 
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spuptomer och tierar föranl o:>t!d a röriinthinr,ar i behantll in" 

samt uppr,ilter, huruvida pafienterne blifri l botadP obolli•,':.' 
' tl , 

döde e. d . Dessutom hålles för hvarje patient sardiltlt en 

sfaes Ol'dinalions-antecl.nine, upptaeande irlie blott före

slirifna medicamen!er, ulan arven diPt oeh till[:ll :i t;a förfrisk

ninear. U!i hvarje rum hålles ocks il en er,en Dielholi 1 hvari 

lnspect ors hvarje dar, vid morp,orni,ile n föres krifva diden fö r 

följande darr, dervid i allmCIIlhd tillämpande det fastsiiilida 

Schema (ör sjukportion uti Hongl. Naval Hospitals . 

Hel-port. Half-p. L5g-p Feber-p. 
Il röd 

Ox- eller Fårkött 

Polaloes eller Rälter 

4 Pound 

~ 

4 Pound. 8 Ounces. 8 Ounces. 

8 Ouuc. 

8 
Grönsaker för Soppa ~ö Drams. 25 Drams. 12 ~ Drams. 
f{orngryn 

Ättika 
The 

Socl,er 

H 4~ 7 

Mjölk till The 
Soppa 

S vagdricka 

Öl 

16 

4 

-16 

il Pint. 

~ 

2 

q 

Vin l Efter Läkarens \ ~ 
P t 

discrelion , dock 
m& ~ • 

aldrig öfver 2 

}{a!Iköttl Sådana qvanti- { 
F "C! teter, som Mc-

0o dical Officers 
Fisk föreskrifva. • 

Salt 8 Dr:s. 

Mjölk för portion 

His- eller Mjölpudding 

46 

4 
Hl 

~ Pint. 

4 
4 l 

lr 

4 

8 Dr:s. 

+ 4 Drams 

20 
~ Pint. i Pint. 

8 Dr:s. 

.f Pint. ~ l'int. 

Efter Läkarens di

scre tion, endast för 

Lag- och Feberpor

tion. 

2 Drams Souchonr, The, 8 Drams Museavad Socker och 

J Pint r,enuin Mjölk lemoas till hvarje patient för bercdniu r; 

af l Pint Tlu:l, morGon och afton. 1\öllmatcn, för full och 
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half portion, kokas med J .t Dr:> [{orngryn 1 8 Or:s Lök, l 
or:s Persilja och 16 Dr:s 1\ål för beredning af l l'int Soppa, 

eller i st:illet för l<ål S Dr:s l\'loröller och 8 Dr:s Hofvor el
(er Kålrötter, hvaraf anses blifva Nl god Soppa. 

Vid utvägning, målning och tillagning må sådana patit>nter, 

icke öfver sex, som derföre ftro benftgne 1 vara närvarande. 

Lunatic Asylum. Säsom förut ur närundt, finnes i Has

tar tiospita l en Asyl för Sinnessjulie, h vilkas läliarevård år 

uppdragen åt Dc•puty-lnspector. ll:ln tir befriad från sjuk

busets alla öfriea göromål, u torn i nöufall, d :i han fnngerar 

enligt föreskrifterlie för lnspectors. Vid emoltat:ande af Sin

nessjulie sliall han infordra fullstärHlig rapport om sjulidorus

fallets upplwmst och beskaffenhet från vedNbörande LiJkare 

i skepp, lnfirrnary eller Mariudivision. Derest Casus synes i 
något afseende tvifvelakti~t eller ar nytt, sattes pati1•nten, 

inuan han iosHippes bland de öfriue, i sär·sliilut profkurs

rum för underuående af den behandling, som Deputy-lnspec
tor anser tjenlit:, under åtnjularHie af sjnlipor·tion enligt fö

regående Schema. Öfver desse patienter af~ifves särskildt 

vecko-rapport, men öfver de Sinnessjuke i allmänhet afgifves 
endast qvartals-rappo.rt: 

-· --·- · -· 
Naval Hospital Has l ar. Medicinsk rapport öfver Sinnessjuke för 

qvartat 5r ~852. 

l Sjukdomsart. Af dem äro: Af dem äro : 
-

~' -'~ 00 
c ~ ~~ 00 c c "' "' o. ö 

~l§ 
::l ::l (l) 

'" 'O _, .o 
ö ~ o o o 

~ s ::l >'"' ;:r > c. g !?rj ;3 > (l) ~ o 
3 "' Cl1 -;r ~ 

~t:r -· ~ ::l :::> 0:. ~~<-<(t <l (~~ -· og ~ 
§: <11 g. ! B. 2 ~ '" c- ~i ~g ::l a (l) :::> > Ch c ~ 

c: 2. 1 ?=' -· o o o:::> :::> (JQ <n 
~ o c t:r l t:r • c. ...., c. "' 

~ "' ..., == o ~- (Jl ~ ;n o ~ ~ t:r p ro o c ::: D.. 
F (J~~ ~ g; ? 3 CIQ ? 

r. l ~.l h. 
-· 0.. -· 

l a. b. c. d. e. i. l' c 
l 

Qvarvarande 
·' sedan &is tu 

rapport . 

Emottagne 
sedan dess. l l 

Summa. l l l l l l l l l l l l l l l 
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Patienterne uti Asylen flro fördelatie i divisiont-r, h\'iltia 

al Depnty-Inspector mönstras 2:ne zånget· dasliuen. De <iro 

ulmftrld väl hållne i Idader och mat. Till siikPrhet vid de

ras fria vandrinzar i corridorer och lrnppgånzar iiro öfvcr

allt utspiinda ståltrådsnät för fönster och öppningar, lilias 0111 

äfven framför alla eldstädPr. De tillh511as till snygghet och 

ordnine, men mekanisl;a 1\'iingsmedcl må ej nian i höesta 

nödfall anlitas. Som inea medel blirvit ansedda \'Pr[;samma

re till ~inuessjukes återsUillande än hvarjehantla öfuingar och 

morlllisli bchandlinz, sliOia alla patienter, IHillias tillstånd så

dant uH·d~ifver·, användas till Iii! ta arbeten ocl1 sysselsiitt

ninzar eller osliyldiea nöjen; hvarföre de slwla hafva tillgänr: 

pä shif- och rilmaterialier, musilwlislia instrumenter ocu verk

tyg ror allehanda handarbeten. De som hlifva lu·oppslir:en 

sjulin, äfvensom alla convalescen ter, förOyttas zena~t från 

Asylen-, de förre under lnspectors vård, de sednare uti sär

sldldt convnlescenlrum. 

För Lunatic Asylurn finnes en egen matordning, uppla

gaolle ungefär samma födoämnen, som föregående Schema, 

men uti något större qvnnliteter, h varförutan dagligen be

stås Tobak och Snus efter Deputy-Inspectors discretion •. 

Surgeon and JJ1edical Storelreeper. Surgeon, som iifven 

alltid är l\ledical Storrl1eeper, har upphörden af ai!J Medici

nalia, Utcnsllia, Bandager och llrådhand, samt öfrig materiel 

för· de sjulil·s behof, undantaeandt•s de Chirurgislia instru

mentrrne, hvillw äro unuer vård af Inspeclor. Surgeon har 

oc~sä upphörden af samma sal;er för sjulivården ombord, 

hvilhn uppbörd iclie får med den förra sammanblandas, utan 

sliall i särskildta inventarier uppföras. Medicamenlerne ut

'lemnas från Dispensary under hans tillsyn, efter erhållen del 

ar de för hvarje patient upprällade ordinalionsanteckninuar, 

IJVarvid nor:a tillses, att på hvarje mcdicJment finllf!S åteck

ll <!ill patiPnlcns namn. Virl 'l'' art~lerne s slut uppriiltar hall 
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försl~r: öfver föresånene förbrukning, förrådets närvarande 

tillef1ng och \'idare erforderliga qvaolileler, hvilliet viseras af 

Jnspector och Dep.-lnspector, föt• alt genom Superintendent 

öfversändas till Director-Genl'rnl, som har att inliöpet och 

anst;affningen ombl'sörja. Slilllle untl,~ r tiden nät;ot s;irskilclt 

mrdi cament blifva helJöOit:t, som ej finnes i förrådet, lian 

sådant anmfli~s hos Superintl'ndent, som auturiserar inliöpet 

deraf r,enast. Surgeons ombord på fartyeeo slwla för ho

nom uppvisa sina Chiruq;islia instrumenter, och han a feer 

intye om deras beslinffenhet. Efter erhållen reqvisilion med 

Cdptnins påskrift ullcmnar han filven till vederbörande Sur

geans ombord alla sjukvårds-förnödenheter, och återtaat>r i 

förrådet. vid farlygens återliOmsl och afru stning alla förbru

Iwdc salirr, srdan 1le af vederhöl'lic brsigtning hlifvit afs)'lla

de. En eilna h varje år sliola alla hans förr5der in ve uteras 

och besietig1s. 

Som Surgeon anti Medical Slorekeeprr har rall!l med 

Surg~>ons in the Navy, bftralilas han såsom en bland Princi

pal ~ledical OfficHs of the Hospital, och lian vit! br:hof öf

vertasa Jospectors eller Deputy-lnsprclors befattningar. Vid 

Chirurr,i slia operationer sliall han vara niirvarande, deltaga i 

consultationer och visitera sjuhummen med Jnspector eller 

Dep.-lnspector, när hans lid tillåter. I sina göromål hiträ

des han af nödiet an la l Assistant-Surgeons, hvillws antal kan 

pa hans förslag ölias eller minslws. 

Assistant-Surgeons. Assistanl-Surseons fullgöra sina 

åliegand en efter >ådana föreskrifter, som lnspcctors tid efter 

annan finna för godt att uppriitla. Oe äro stränet bundne 

vid de sjukes lriigna och stundliga tillseende och behandling, 

och få icke, bvarkru dag eller natt, lemna sjubliUsel utan 

Inspcctors permission ocla med bifall af Superintendent. Ef

ter slutad föl'luiddags-tjenstuörinc i sjukrummen sl1a ll nö

diet antul förfoga sig till !Jispensary, för att bitrada vid me

t.licam r~nters bercdniug, hvarcfter Je tillse alt desse vederbör-
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liuen fördelas till rätte palit•nter och inlagas efter gifne före

skrifter. ÖfYCI' alla vi~tiga sjukdornsfall sliOia de hålla cli

niska journaiPr, hvilka böra uppvisas för Director Generat 
l 

då examen begäres för er!Jållande af befattning såsom Sur-

geon. 

Bibliothel• och llfuseum. l-Ivad betrMTar llibliothek och 

Museum, stå de under uerneosamt inseende af Principal l\le

dical O!Ticers. De hållas öppna ide blott för sjul;husets PG

ua Läkarepersonal, utan äfven för hvilken som helst af Flot

tans eller Armeens, tjenstgörande eller icke tjensl[!örantle 

Läkare. I lluseet finnas arven nödica physiska instrumenter 

för anstullaride af meteoroloGiska observationer, öfl·er hvilka 

föras noggranna anteckninGar. 

Agent of llospital. Den öfriga uppbörden vid sjukhuset, 

såsom af sänu- och beklädnads-persedlar, är öfvcrlemnad åt 

Agenten, som också taut'r i förvar patientenles eGna effekter 

under deras vistande i sjnlihusel. Med reqvisitioner och åter

bäringar från fartyg förhålles, silsom förut är nämdt aneåen

de medicamenter m. m. Om nåeon från sjul.huset utsl;rifven 

patient brfinnes vara i behof af ett eller annat ldädesplagg
1 

kan sådant pa en note ar Superintendent från förrådet ut

lemnas, dock ej i vårde öfver 8 s. Öfver de sjul1e h5ller han 

en särskild lista med utförande af kostnaderne för hvarje, 

efter afdrag ar de l O pence pr r diem, som af aOönioa skola 

innehållas. 

Greenwich Hospital. l Londons n:irmasle omgifningar 

li~;ga tviinne utmärkta inrällningar för invalider af lanJt- och 

sjöstateroe. Hvad Chelsea Hospital är för landlsoldater, är 

Grt>enwich Hospital för sjömän ; men då Chelsea är brriik

nadt för endast omkring 500 personer, kan Greenwich der

emot emottaga 271 O pensionärer . Vid Chelsra är rndast el t 

vanli:;t lnllrmary, tlll'll vill Greenwich är ett i sarskildt bygg-
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nad förlaedt sjuldllls, hvilket år att anse s3'som det 3:dje 

orJninflPil af Medical Establishments för nollan. Det har en 

högst talrik hetjening, och sysselsätter, utom andra, 168 skö

ter·skor. Jag afhållrr mie från all beskrifning ar sjukhusets 

materiel, emrdun den synes vara så vida öfver äfven de nyck"" 

fullaste behofver, alt det ineenstudes gerna kan ifrårraliornma 

att taga den till föredöme. Greenwich nospilat är visserligen 

den mest utomordenttirra, praktfulla och st01·artade inrätlnin~ 

i sitt slag, som man i verltlen kan få SP1 men den synes ko

~ta mera, än den uaenar, och väclier gerna den fön·slällnin

gen, att det icke blott är en makalös välgörenlielsanslall, utan 

också ett kolossalt nationalmonument af rikedom och fåfänga. 

llelsovlirllen till sj ö s. 

Om hord ä Enaelsfia kriussl1epp sjnes råda en slrång 

ordning. Sjul;rummet år längst förut på balterirt, der ett 

afstanudt rum inncslutPr icl,e blott de sjuliP1 utan ärvPil en 

del af medicamentförrådPI, för livilliet finnes inredt ett gan

slw h.-qvflmt sliilp med hyllor och smfitädor. Allt elas och 

porslin har sitt eget lii'Onomårlie. !lvarje fartyg har trans

purtah el watel'!:losd. Tros~hollPns-d:h: liet flr vanlit;en försl'dt 

ml'd p.rUjerade luclior för hot!Pnrumrnets ventilation. Destil

leringsapparat finnes endast ombord på far-tyg, som hesöka 

atlägsna farvatten. För sårades transportedng linurs inuen 

apparat. Under Lac!iou har Uil;arrn sin plats al,terut på tross

hotten , der ett stort fyrkantiet bord alltid har sin plats. De 

metli camrnter, som iclie l;unna nmmas uti ofvannämda sldlp 
. l 

rörvaras uti l'n si\rsf,ildt drrlill snyeet och väl inredd hjtt 

på trossbotten. Proliant en hrstår till beljdlig del af preser

verade födoämnrn, ll\·araf Yid hnfrudstationerne finnas stora 

förråd er. 

LäAarnes nntal ombord. Uilia rn Ps unlal ombord bl'sliim

tnes el'ter fartyGr-Is ranu och bl' siillningc·ns antal , och m c di~ 
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camentqvantiteterne lillde!Js jemviii tler eftrr i visst auial f,j. 

stor af oliha storlel1ar och innP.Iiåll. Alla s. k. "Bated Shipsn, 

eller fartYG under hPfål af Caplains och höt:re olfic~ rare, 

h<~fva 2:ne Utliare; i:tie classPns fartye, Sloops, under hPiäl 

af Command crs, l1afva en Sur eeo n ; iionu mindre fart ye haf

~a vanlief'n endast en Ass istant-Su rgcon, men då fart n;r.n 

npphöra att hafva Mates ombord, upphöra de äfven alt hafva 

Utliare och medi ca meulfd , ta. 

Fartygros Rang. 

FirsL l\alo. 

seeund RaLe 

Til ird HaLo 

FoUI'Lit HaLe 

Fifth Hatile . 

Sixth Rato 

Sloops •. 

Gun-Briggs . 

Schooncrs, Cuttors, S:c. 

HOI%0 
80 7Li 0 

10 u'2o tJ 2 

50 ~i.\0 1 

30 300 1 

1811 o O ~ l 
18 1i.i0 •l 

!=1=1= 

2 

3 N:o •l 

2 Ko ·l 

2 N:o 4 

2 N:o 2 

2 N:o 2 

2 No 3 

2 N:o 3 

1 l N:o 31 
1 N:o ~. 

J1ledicament-!f islo1'. Som dispensades nu me ra iinnas 

inr<'dda p5 alla 11 1\al ed Ships" oc l1 Sloops, för h1 ilka ;i ro 

bPstämd <l minst 2:ne meuicament-l,istor , sliall alllid den ena 

Id stalls inll eh5 11 uppställas i uisp r' ll sa ry, d Pn lo ma lii:;tan 

åtf'fliiras i fön5rJet, och den nndn1 l,i stan förv aras på tj en

lit:t ställe efter Liiliarens bepröfvand e, för alt derur ersälta 

det i di spensary förbruk ade. Dessa f,i,to r ftro construerade 

efter nyare modell, och så brr;ilinade, att kista N:o l skall 

inneh älla nötlit:a mt·d icarnc nt Pr för 300 man, N:o 2 för 150 1 

N:o 3 fö r 75, oc h l\ :o 4 lör 40 man, allt under 12 måna

dr·rs expr·di tion . De :iro 24 ~ tum lånea, Ii i tu m breda 

or·h Iii 4; ltJm djnp:1, utviind iet ridinadt, och iiru hY ar p3 ,itt 

säl l olika indelack tlter i'ast>t.'illua mod el ler. 

Jledicamenter. 

Acacire Gummi 

Acid. Citl'ic. 

Acitl. Nitric. dilut. 

Acid. Sulphur. di! ut. 

Ammoniac Gummi 

Ammoniac Carbonat. 

Antimon. Tartarizat. 

AnLhomid. flor . 

Argent. Nitrat. 

Auran t. C ort. exsiccat. 
Camphor. 
Cc r. Al b. 
Cerat. Ca lam in. 

- Cctac. 

- Hcsin. 
Crtac. 

Cinchon. C o t t puiv. 

Confcction. Arom<Jt. 
Cn~ tre ppt. 
Cupr. Sulvhat 
Emph1str. CanthariJ. 

Plumu. 

Resin. 
Extract. Coloc. comp. 

COJlii 

Il yoscyam. 
Gentian. R~ 1 l. 

Guaja- i Hcsi n 

Hyr!rargyr Nitr. Oxyd. ppt. 

Oxymuriat. 
Sulmwriat. 

fp ecacuanh. Rad. pul v. 

z 
r.:. Ö 
c~ 
c-

3:5: 
"' <n 
p~ 

ö: ..., 
,.._..., __, 

r' o ö "' ?' ::> .., 
~ ?' 

4 

8 

4-

• 
4 
8-,_ 

- •12 --
4 -

1 12 -
- 8-
2--

6 - -

7 -

6 - -

·l 

3 8 -

8 -

4 

4-
3 
2 

8 

4 -
·~ -

2- -
'• -

. - ' -

4 
8 

8 

z z 
ö ö 

~ ~; 
c.r: t~ CJC_W o-

a:5: a"'" m O> - · 

"'~ ::>::!. 
~ ~ "" 
~ c: 

..--"--
..., 
~ 

r' o 
t:! r ~ t:! "' ?' t:l ~ ~ o (;i 

~ !" • 

40 5 

- u 6 

- 2 ~ -
't- 42 

•2 - 1 

4- 2 
2 4 
8 ' 4 2 

12 8 
4- 2 

4 8-
3-- 8 

4 ·2 

3 8 

8 - ' 2 - -
4 2 

8 - 4 

2 t -
'2 

8 42 

1 -- 8 

4 2 

2 

2 t 

8 

2 

2 -
2 

12 - o 
4 - '2 





Chirurgislw lnstrurnen/er. llvarje Sureeon skall på egrn 

bekostnad vara försedd med, och i Lrulibad sUclt underhål~ 

la , en full stärHli:; sals af Chirurgisl;a Jnstrumenter. Dessa 

slwla vid uppbördens emottaeande ur sju!.buslörri\det afSur

eeon and ~ledicul StoreJ.ieeper of the [Jospitul ·underkastas 

en noga eranslwing, hvaröfver uppr:ittas ett intyg i följan de 

form: 

Härmed intygas, att undertedmad denna dag undersula 

Instrumenterne tillhörige Hr Surgeon på Il. M. 

Fartyg och funnit dem , som följer : 

Faststlilda antal Inslrumcntcr, hvarmod 
Surgeon lJör vara försed·l. 

3 Amputationsknifvar. 

il clito Siig. 
,1 FingcTsåg. 
2 Disscclions-knifYar. 

A rte rforc r•ps. 
2 dussju krokiga Nii lar. 

2 Tcn:.~culu. 

G PctiL's SkrufturnikL'ltcr. 

4 lkn l;"Ing 
3 Trcpllincr. 

Såg för llufmdct. 

Lonticular mod Huginc. 

Forceps. 
EleYator. 
Borste. 

2 Trocarls. 

2 Silfvcr C;Jlbclrar. 
2 Gummi Elast. dito. 
G Scalpcls. 

·1 I\aklmif. 
·l Tanc1uycl,cl, 
1 Goml;;ucet. 

2 Tandtänger. 
~ Mejsel. 

2 I-Ianlwrlhu·. 
~ rak Sax. 

krokig Bistouri med Douton. 

l~mg Son,J c. 
Kul tung. 
Sked för extraction af kulor. 

2 Sonder. 

~ Lb. Ligaturtråd. 
4 bref Nålar. 

Ask mrd guldvigtcr. 

Apparat för lifvande af Asphyctiska. 

sats Fcck-instrumcnter. 

G Lanceller i foilral. 

2 dussin Dougicr i ask. 
2 Clystirsprutor af tenn. 
6 Små sprutor af tenn. 
2 buncltar SpjUlor. 

4 2 Dimllur 
2 1 8-höfclaclc Ban dager. 
20 Y arcls Yiif. 

GO Yards Dand, af olika bredd. 
1 Koppnings-<.lpparat, Scarificator och 

6 glas. 

Fallrcnhcits Thcrmomctcr. 

(Dato och underskrift.) 
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Af Assistant-Snrgeons slwla iifven ett mindre antal In

stmmcntl'r på ('Gen belwstnad för expeditioner anskalfas, 

hvill;a lilialedrs sliola af Surgeon viseras och r;odkännas, 

nemlieen : 

2 Am pntations-!,nifvar. 2 Tonrniquets. 
l Dito Sflg. Ben tång. 
l Finerrsflg. 2 Trcpbiner. 
l Arterforce ps. 1 så e för hu[vudct. 
12 ltrold:;a Nf1lar. t Sliafjero. 
2 Tenaeula . l Forceps. 



354 

l norste. 
1 Elevator. 

2 Trocarts. 

1 Fahrenheits Thermorneter. 

2 Silfver Catlwtrar 

l G:i Elast. dito. 

6 Scalpels. 

1 Disseclions-knrf. 

1 Tandnycllel. 

3 l{rokar till dito. 

l Gomlancet. 

i Tandtän~r, krokig. 

l rak. 

2 Mejslar. 

l llankoiil. 

1 lång Sonde 

l Kultånff. 

l Soode. 

1 sats Feck-inslrumenler. 

12 Lanceller. 

ä Sprutor ar tenn. 

Om en Assis!ant-Sur~reon fu· tjensteörande ombord pli 

fartm, som icke har Suq::eoo, skall han utom ofl'anstående 

harva: 6 Ilougier i ask, l sats Spjälor och 3 Ilindlar. 

Slwla för Sjulwårds-attirnille, all req1'irera {är Läkarens 

uppbörd. 

(IJcstämdt antal.) 

Lakan 
Hurvudkuddar 

Nattmössor 
Tagelmadrasser 

Tourniquets 

Patent-Bråckhand, 

enkla 
Dito Dito, dubbla 

Sängvärmare 

Urinkärl 
Spottkoppar 

Par 20 

St. 20 

" 
20 

" 20 
, i6 

" 10 

" 3 

" 
" 
" 

2 
2 

8 

Gjutna Saucepannor, 

om 2 Qvarts 
" 

Dito Dito. om 3 Pints , 

Dito Dito , om 1 Pints , 2 

·16 
16 

Hi 
l6 

42 

40 
2 

2 
2 

7 

2 

8 
2 

2 

2 

6 

:~ 

9 

9 

9 

9 

8 

8 
2 
2 
2 

3 

1 
2 

6 

6 

6 

G 

6 

!S 
2 

2 

2 

3 

1 
2 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

' 
3 

Tennskålar 
Tennkoppar 
I\opparkittel 
Tennkanistrar för 

St. 
, 
Il 

Thil , 
Dito dito Sago , 
Dito dito Ris 11 

Dito dito Perlgryn , 
Dito dito Bräckband , 

{Årlig proportion.) 

1 
2 

1 
1 

1 
2 

1 

1 
1 
2 

l 
2 

Citronsan Lh. 360 288 234 152 

Calico 
Flanell 

· Charpie 

The 

Pudersocker 

Yards 100 80 65 

66 5'• 44 
" 

Lb. to 9 7 

, 36 30 24 
, 216 180 144 

45 
30 

6 
16 
96 

k lk 
klimater J, 100 

Cblor a · 
)

Tropiska t 
100 100 100 

:VIe del hafs} 
klimater , 50 

(6 månaders proportion.) 
Sago Lh. 30 

His , 60 

Perlgryn , 60 

Tvål , 30 

50 

25 
50 
50 
25 

50 

20 
40 
40 
20 

50 

13 
26 
26 
13 

1 
t 

1 
t 
4 

108 
30 
20 
4 

11 

66 

50 

25 

9 
18 
18 

9 

1 1 

1 

1 

1 
1 

1 1 
1 

72 54 

20 15 
15 10 
4 2 
8 5 

48 32 

50 25 

25 12 

6 5 
12 10 
12 10 

6 5 

355 

1 
1 

1 

1 

36 
10 

7 
2 
3 

18 

6 

6 

3 
6 
6 
3 

orvanstående qvantiteter Calico , Flanell, Sago, Ris och 

fcrleryn herälinas i kriestid till 50 proc. högre belopp. Ar

tiklame The, Socker och Tvål reqvireras ombord från Slwpps

skrirvarens uppbörd , allt det öfriga från förrådet i något 

Medical-Eslablishmen t. 

Sjul•mal-liållning. Ombord hälles en särskild Sjukrness 

under Surgeons för val tning, och till hans disposition ställes 

i sådant afseende vid hvarje farlyffs utrustnine en viss sum

ma penningar till ansliaffanJe ar Messens förnödenheter. 

Denna »sick-nertb-Fond11 är sälunda bestämd: 

1 :st Rate L. 16. ä:th Rate • L. 8. 

2:d , u. 6:th ,, 6. 

a:tb 
t:th 

" 12. 
, lO. 

Sloops-- , 5. 
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När en sju!' bc!Jnnrs iclie lill nna beenena den vanlir>u 

sl,eppskosten, anmäler Suraeon s5dant för ' Slieppslirirvarc
1
; 

h vilken föranst altar slirpps-provianterineens upphörande, o el: 

sedan till Smgeon vid qvarta!e ts slut utbetalar v:irdet af uen 

innehållna provianten, att drrmed fö rstnrlia Sicli-Bertlt-fon

den. M sl, epps-prov isionen li an Surr.'?on recJvirna , h vad 

som flnn es, men de siirsld ldta artildar, som kunna ifråaa

lwmm a för de sjulias för fristmine, sliall han inliöpa för så~ 

lunda omhiindrrhafvande medel, docli så ait desse till c5ncar 

icl;e öfverskridas. Af besät lnineen Pdti} llr s en man med 

vanlig sjöaflöning såsom sjulivaH och till S u q~Pons brtjeninr,. 

Af de preserverade matvaror, h varmed fart yg, destinerade 

till afläesna farvatt en, slwla vara försedda, och hvaraf era t is 

skola till sjulie och conval escenter daglieen utdelas fr ån två 

till sex Ounces per man , caer Sureeon att för Sicli-13erths 

behof reqvirera, hvnd han beltöfvcr. Om i hamnar göres 

inl,öp af förfrislwin~::ur, slwll S ur~eon derom undcrriii!<Js, att 

han mil, i händelse ar mindre tillp,iin g, föreslå dem n f besätt

ningen, som vid förfri sk nin gs utdelande framför andra böra 

ihåp,lwmmas. Om Surp,eon icl•e annorlnnda förordnar, be

rälmas sj u!;portion efter följande Schema: 

Hel- i-Ialf- l tU g-

Mjukt bröd (om anskaffeligt) 1 Lb. ,12 Ounc. 8 O une. 

Oxkött , 8 , 
Rotsaker (om anskaffeligt) 1 

" 
8 

" 
1\öttsoppa 4 Pin t. Pin t. l Pin t. " 
Korngryn till dito H Drs. 12 Dr~. G Drs. 

eller Ris i st. f. Ii:orngryn 10 
" 

10 
" 

5 
" 

Grönsaker (om anskaffeligt) 24 
" 

24 
" 

24 , 
Salt 8 

" 
8 8 

" " 
Ättika 46 

" 
46 

" 
TbC 3 

" 
3 3 

" " 
Socker H 

" 
44 

" 
-J4. 

" 
Mjölk (om anskaffeligt) -A- Pin t. ! Pint. Pin t. 
Vin (efter Surgcons discrction) 

C:acao i st. r. The 1 Oune 1 Ounc. O une. 
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Surgeons tjenstr;öring. Surp,eon ltålle1' en dnelic sjuli

förteclmine, Ul' hvillwn lt va rj e morgon till Chefen lemnus 

utdrar, med beskrifuinc ar sj ul1d omsfa ll och sä rslli ldt nödige 

ansedde äteärder för behandling, jemte uppc ill på möjlieen 

smittosamma sjulidomar ,. som p51wlla patients förande från 

bord eller· hfllland·e arsides från den öfriga bPs:iiLningcn. Vid 

slutet af h varj e q vartal, och vid fartyr,s afru stninrr, upprällas 

och insåodes l iii Dire~;tor-General, eller till Physic ian of the 

Fleet·" om slh!Jn finnes, ett Nosolnr,islit samma ndrac efter 

samma formuJ[Jr, som för sjuli!Jns-ljensteör-ingen . Dessutom 

håller han en Pral;tisl' journal, som vid årets eller expedi

tionens slut insänd es till Director-Ge neral, med uppg ifte1· 

om allt, som på ett ell er annat sf1 lt lian slå i sammanhanr, 

med IJes li ttn inGPils !t elso till slå nd och sundheten om siH'ppsho rd . 

Medicins k ocll Cbi'rurgisk jom nal p~1 IL jJ. (Fartyg) fl· ;} n den 

ti ll den . Ullder min tj enstgöring sf1som Surgeon. 

Numn, ålder, tj o n- Sjukcloms eller skadas hi-
Sjukdom. N:o stegra u, sjukdoms sto ria, symptomer, boband-

bötjan och slutlig3 lin g och dagl iga [öräodl'ing. 
utgång. 

l 
l 
l 
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---= 
Förteckning på dem, som erhållit sär eller skador : 

z 3. o ö?~ ,. .. 
o: o "' 8"'~ 

Skaclans beskaffenhet, när "' -· :::· t:> 
'"' o i>'" UJ. Namn. ~ -· "O "O 

"' "'" 0.. 

"' ~g]~ g ~~ den erliölls, under h vilka .., "' o O o t:> "O :-' ;;; ~g-~- g omsLiindigheter, och !war? :">o p. t:> o .., en c-o-_ -· l en 

l 

Anmarkningar. 

De som kunna beqvämligen sliötas ombord , få ej till 
sjukhus eller sjuksl1epp försändas, med mindre än sl;adans 
ell er sjukdomens natur, såsom farlig ellel' smittosam, eör 
patientens aOägsnande från bord nödv:~ndict, eller de sjulies 
antal iii' för stort för fartyg ets utrymme. Vid afsändningen 
slwla de sjulie åtföljas af Surgeoo eller någon af hans Assi
stants, hvarvid till SjuliiHls-Läl;aren afgifves en detaljerad be
skrifning om h varje sjul;domsfall. Om någon hastigt dör, 
sl1all liroppen noga obduceras, och siirsldldt berättelse derom 
afgifvas till Director-General, eller till Physician of the Fleet, 
derest sådan finnes. Då fartyg klargöres för strid, fattar 
Surgeon med hela sin biträdand e personal post på tross
botten, eller det ställe, som Surgeon med Chefens be:-;ifvan
de fÖl' ändamåiPt valt, och hvarest blifvit anordnad en plat
Iorm med nödiga sal;er. Låmplist antal Tonrniquetter slwll 
l1an utdela i särskildta delar af fartyg et åt personer, som 
blifvit underrättade om deras bi'Uk, hvill1et gerna hvarje man 
ombord något bör känna. Äfven i hvarje mast bör vara till
cåne på Tourniquet. 

Sundhets{öresAri{ler ombord. Som sjuldighet i tropi sila 
lilimatcr ofta härrör af matrosers tillf511ip,a göromål i land, 
och Chinavin befunnits va ra af stor preventiv n11ta, skall 
Slii'[;COn et;a alt till Ut'lll , han finner fö r cout, föl'f iill de 
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Jemna fartyget, om morgonen utdela en dram pulveriserad 
chinabark i -k Pint vin och derpå lil;a mycket vin utan chi
na, eller också, vid brist på vin, hälften så mycl<et bränviu 
med vatten. Denna utdelning förnyas efter godtfinoande äf
ven om aftnarne. Uti slutet af journalen eöras anteckningar 
om qvantiteten af sålunda utdeladt vin och china , under 
bvill<a omståndisheter det blifvit utdelad!, och med hvad på
följd, jemte Sureeons esen lanl<a om llj'ltan deraf. 

Om batteriportar för svårt väder icl!e kunna hållas öpp
na, och på ställen, der vanlig ventilation i el! e l; an försiggå 1 

slwll eld underhållas i hänaugnar eller fyrfat. Vid frulilan 
för uppkomst af smittsam sjulidom, sl;all Sureeon föreslå och 
med Chefens samtyclie bringa till verliställighet nödige åt
Gärder, och aldrig förclömma, att renhet, torrhet, och god 
ventilation , äro de vrrl1sammaste medlen att tillinteteöra 
sjulidomsämnen. Under sådana förhållanJen får inp,cn sjuk 
föras in i sjuldaltet fö!T 1 än han blifvit öfver hela kroppen 
tvättad med tvål och varmt vatten, och försedd med rent 
linne och nyligen luftade sänskläder. 

För hvarje patient med ulcerativa åkommoi' beviljas 
egen svamp, som daglieen renas i kolwnde vat.ten, och aldrig 
fär af någon annan vidare begaznas. Vid sårnaders öfver
gång i elal;artad beskalfenhet hålles patienten afsidrs, men 

på väl luftadt stalle. 

Assistant-Surgeons. Ulorn de ålieeanden , som sjelfva 
benämningen antyder, skola Assistant-Surg eo ns hålla l'lt sär
sliildt slaes journal, h varom föreskrift erne, såsom nylieen 
eifne, här meddelas eft er ett orieinal-cireulär af IJirector-Ge
neral, som delgafs i Portsmouth si stlidet år. 

1. Hvarje Assistant· Surgeon, lj enst {lö randc under Sur
eeon, skall hålla en journal , livari han med korta IU Pn be
stämda uttryck antecli11ar hvarje oimtiindichct, som lian lwf

va afseende på besCi llnine eus hclsa. 
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2. I tabellarisk form, omsorgsfullt upplinirrad, införes 

tlaclit;en minimum, maximtnn och, så uara som möjligt, mc

tlium af temperaluren inom drt d.1ck, der mansl;apct hyttas , 
iifven på ångfart.n;; vindarnes direction och sll'l'lia, Vildn:ts 

besl;alfenhet' fartygels eragrafiska position till latitud och 

longitud, och, om han har lillf;1lle derlill, barometerstånd, 

äfvensom alla ovanliua meteoriska pheuomener, som l;unna 

blifva observerade. 

3. !lan anteelinar äfvenlelles, når flirsl< eller salt pro

viantering ecer rum, när citronsaft utdelas, och huru liinffe 

dess brul1 fortsiitles. 

4. Om miasmaliska eller contagiösa, epidemiska eller 

endemiska sjukdomar upptr[lda inom bord , bör han , efter 

sorgfallie undersölwinc af allt, som lwn slå i sammanhang 

med de första sjulidomsfallen, afgifva beriillelsc om deras 

origine - sättet hvarpå de blifvit ådraene - deras fort

eäng, artagande och upphörande, med tillagg, huruvida de 

meddelat sig till andra fartm eller utsträckt sig till land

linsten, flfvcnsom uppgift på de medel, som användts för 

deras utrotande. 

5. Han slwll antcclinn namnen på dem, som dö, drunll

na eller allvarsamt slwdas, spec it]cerande dödsorsal1erne, siw

lians beskaffenhet, och huru den tillkommit, flfvensom nam

nen på dem, som blifva otjenstbara, såndas till sjukhus eller 

till annan plats utom fnrtn::PL. 

C.. Om båtar p5 olleisosamma orter detacheras, söli€1" 

han erhålla och i sin journal ·uppröra nominel lista pil dPm, 
som blifvit i b5tarne afs:IJHic, best~immande tidt~ll för deras 

uftJIIIG och fllerlwmst, filvensom det in!lytande, f,limatet, vå

derleliCll eller andra omstöndieheter synas hafva utöfval på 

tl e m. 

7. !lan sl;all sorgfälligt observera och tletaljc·ra dc vcl'l;

ni!lG<Ir , som ur s~ir s J,iiJ!a lo colitcter fralllbrineas på rnamha-
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pets ht•lsa antingen de härl<umma af oförsic tigheter ombord eller 

i land, under tjenst[lörine eller le~.liehet, af omåttlip,het i fö

doämn en eller i drycker. För detaljer, som tillf:illietvis er

fordras alt intaens journalrn, har Assistanl-Surgeon alt 

taga del af alla de rapporler och beriittels!:'t', som af Sur

eron tjenslenligt afgifvas. För erhållande af öl;ud l;nnnedom 

om ortens medicinsita topogruphi slwla samtlige Uit;are, vid 

anlwmst en i friimmande hamnar, samla underrättelser om 

oftast l"örelwmmande sjul;domar, deras behandlingssätt, om 

medicinsila vexler och andra medicament-preparationer o. s. v. 

S. Ilan sl;all hålla copia af Sureeons dat;lip,a Sjul;boli, 

hvarilr5n han årlir:t•n den 31 DPcc·mber, eller vid den tid, 

fartyget lemnas, sl;all i sin journal införa en nosolocisl; ta

blå i öfverens!ammelse med den nu bruklir;a formen för 

q va rlals-ra p por t er. 

9. Alldenstund drssa journa!Pr i vissa afsecnden äro 

ämnade alt fylla brist uti, eller förlust af, Surgeons rappor

ter, bör Sureeon på allt sätt undPrllitta Assistant-Surgeons 

bemödand e alt erhålla nödir,a detaljPt' för completteringen, 

men som dc~ äro vidsträclitare och mera speciell afsedda att 

slilla Direelor-Grneral i stånd alt bilda sitt omdöme om 

Assistant-Surgeons sldcldighet, nit och uppmärlisamhet i sina 

tjensteåligga nden, bör h varje Assistallt -Surr;eon noga bemär

ka att, med mindre denna journal till byrån ins[uHirs i ett 

trovårdiet sldcli, han verl;saml fördommer Director-Generals 

recom mendalion hos Am:ls- Lorderne till unnan besl~lloing 

<'IIE't' befordran. 

I O. U varje journal omfallar el t år. 

Obs. Det för jonrnalrn tillclr•lade formuliir :ir bcrull

nadt så, att lY å r: fler tre sidor slwla riiclia för en m5nads 

anteclillinr:ar, men tillfällir;lvis och liimpadt eflPr vit.:trn ar 
de sa l; er, som meddelas, må mera utrymme anviindas, och 

journalen ulvid~..:as c('nom . tillflt;Cande af passande papper. 
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Pllysician of the Fleet. Utrustandet af Hospilai-Ship 
ifrågakommer endast för så stora föreningar af fartyg, att de 

antaga namn af Flotta. Då antages en Physiciau of the Fleet 

med rang och ljensteåliggandeo molsvaraode Medical Io

spectors. lian residerar ombord på llospitai-Ship, när så

dant linnes, eller om farlygens antal icke är nog att bilda 

Flotta, men Physician anseils behöllig, oaktadt Hospilai-Ship 

ej finnes, ombord på del farfyg, som Commander-in-Chief 

bestämmer. J båda fallen inspeclerar han ofta samtliga far

tygens besättningar, sjukrum, sjukförnödenheter, instrumen

ter, medicarnenter och allt annat, hörande till sjul1vården; 

taeer kännedom om Surgeons och Assistant-Surgeons jour

naler och antecliOingar, och ger dem i sinom lid intyg, hu

ru de ansetts hafva fullgjort sina befattnin~:ar; communice

rar vid liip,liga tillfällen med Director- General rörande Flot

tans helsoangelägenheter, och afger rapport en gång i veckan 

ellereneäng i månaden, efter Commander-in-Ctliefs beeäran, 

rörande helsotillslåndet på Flottan, samt alllid en eång i vec

kan angående tillståndet på !lospitai-Ship, der sådant finnes. 

(hlänads- eller Vecko-Rapport.) 

Helsotillståndet på Flottan 

under befäl af från den till den ~8152. 

Närvaran- Under veckan. > Sjukdomarne, noso-
de. g; logiskt ordnade. 

~ 
z [f] ,..,, l o m "' Skeppets "'· c " ö " "'-' sr o; w -'="· ..., 

l C!5.. 

ir~·r ~ ~~ "' 
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namn. en " 
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? <;:o;o !JO & p ..., 
"' OQ 
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( Vecko-Rappot"l.) 

-
H M. Hospital-Ship l Sjuke och sårade, börande till 

Flottan under befäl af från d. till d. 

Af dem äro j Sedan sis ta rapport 

~ ~l ~ (;l Utskr:e. l ,. 
~ "--r > -

Mest hen·skande 
C lass. ::c: "'" " \ ö o? " sjuklighet under o ~ ~dQ" 

.,....~ Oo· e.:.o.-
(t)_. te ~ . Oj 

en 
,!!;. ~~ .-,G 0 :::r~·~'"" 0 00 denna tid. 

~ " ,!!;. 
~g;~@~oå; 

:::.. "' " 
§ p. ;!:.. ~ • 

(!) 
l l l l ' 

! l 

Sjömän. 

Marin. 
l 

Seantens llospital Ship J)reaulnougltt. 

Detta seamens Hospital, ehuru icke en statens inrättning, 

men varande den enda i sitt stag och speciell afsetid för 

vården af sjulie sjömän, torde här förtjeua att med några 

ord omtalas. l{ännedomen om detta fartygs inredning torde 

vara så mycl\et angel:ignarr, som i en framtid vid Carlslu·ona 

station - der Flottans sjnldllls, i händelse af krig och en 

större sjöslyrlias samlande på stället, s<~lwar behö()jst utrym

me - utvägen att, med jernförelsevis ringa kostnad och med 

vinnande af stora fördelar och beqvamligheter, aovfmda nåeot 

af Flottans gamla Li1!ieskepp till sjuldllls möjli3en torde blifva 

den euda att tillgripa. 

seamens Hospit<it Society tilllwm 1817-1818, då Lon

don mera iin vanligt sftg på sina gator talrilw stiaror af sjö

män i nödställd och usrl bc-lägent.et, och i sin hamn kunde 

räkna hundradetals sädune i saknad af all medieinsli l'ller chir

urgisk hjelp. Är 1821 afhölls ett offentligt möte, hvar

vid beslöts att inrilita ell Oytande sju[i!JUS endast för sjö

lll:\n1 som sl1ulle förl:q~~as på Thames. Begeringen lemuade 
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dertill 50-l,anonslwppcl Grampus; men då detta farlyp, 1830 

befanns salma nödizl utrymmf', medgaf Regeringen utbyte 

d era f mot l 04-lianonslieppet Dreadnoueht, och Parlamentet 

utfärdade Incorporations-Acten, hvarigenom detta sjukhus 

kom i åtnjutande af lilia fördelar 111ed öfrige inom llrittislia 

ril1et vederbörligen •Falificerade1 såsom medicinsbt-pralitislia 

sliOlor och vettensliapliea institutioner. 

Sjömannens ldnadss5tt och vanor framlwlla eeenhett·r· 

uti lynne och förrest~illninr;sätt, som f1fven i lifvets vanlir;aste 

förhållanllcn mtirldJart afv ilta från andra mennislwrs, IJVillta 

tillbrint;a sitt !if på land. Oftast frf111 tidiga år uppfödda för 

sitt yrlie sa!,na sjömännen tyclw för det huslip,a lifvets be

qviimliclletcr, och C] Varstanna, sjulie, hellre ombord, än 

söka lljelp på land , der· de ltflnna sig friimlinear· midt 

ibland lands illfln ocl! vanner. Ofta har m:1n sett sjulie sjö

män af!Jöja erbjudandet alt intagas på vanlict sjuiiilUs, der

före att det ide E:v,en!licen varit bestämdt föt· folk af deras 

art. Ombord Dreadnought finner sjömannrn sina nycllfnl

laste fordringnr i alla afseentlen tillfredsställda. Slteppsbru

ten, afsiglwmmen, ordenllic eller liderlig, af h vad land eller 

rollt han vara må 1 är han lilia sälier om ett viiivilligt och 

hjelpsamt bemötandP, Lians vistande omb_ord är iclle ovil

lwrligcn beroende af sjukdomens långvarip,het. lian får qvar

stanna l tills han t\r fullt tjenstbar' eller eenom sällsiwpets 

bemedline erhållit ny och, med afseende på sjukdomens 

möjliuen framtida be h of af förändradt Id i mat, passande plats. 

Om han salwar ett elll'r annat ldädesplav,t;1 erhåller han sådana 

cratis. Den olycklige sjulie lian såledrs här i alla afseenelen 

vara trn:zad : han erhåller den bästa möjliga lieisovård och 

behöfver ej frnlt!a den närmaste framtiden. 

Af 6~,000 sjute, som på detta seamens Hospital hittills 

Llifvit vf1rdade, lwfva Svensliarne, uå man naturligtvis undan

taeer Enct·lsmänuen sjelfve, utgjort största antail't. Drr Ilaf

va varit intap,nc: Svensliar och Norrmän 2018, Americaner 
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.ar Förenta statern e 1173, Preussare 1233 Tysliar 789, Dan

slwr S40, Hyssar 841, Africaner 37 4, Chineser 3~, Födde på 

hafvet 131 o. s. v., frf1n alla kCtndu nationer i verlden. 

Det eamla tred~\clis Linieslieppct Dreadnon[:ht [ll' med af

seende på Utlwrepersonal inriiltadt såsom ett vanlit;l sjnld1US 

i land . Emottagningen af sjulie eller smittade sjöman, af alla 

nationer utan undantag, sker utan nåcon föregående anmä

lan eller be!alnincsförbindelse. rå sjulidomens besliaffr-nllet 

göres ej afseende1 endast dl'll tarfvar hjelp. Fartyeet ligeer 

föranliradt vid Greenwich i Tllemsen, som är den tjenligaste 

platsen för n:irheten till alla Londons doclior och fi\1' emot

taganlle af sjulie från fartyg, som möjlip,en just anliinda från 

friimmanll e och aOf1gsna farvatten. Det är till sitt yttre \'iii 

hållet ; i för och al,tt'r svajar den Enp,elslia flacgan ; taclding 

finnes endast pf1 stormasten med en slån::; ; suntält är öfver 

hela duell et. På relin::;en öfver l :a !,a nonportsraden läses: 

Seamens Hospital; iifl'er den 2:ra : Supported by Voluntary 

Contributions; och öfvrr 3:dje: For Sailors of all nations. 

Vida och luftiea Sl, ylights äro ej orda på öfre d<idet1 och i 

de undre äro ln'e<h öppningar i midten, efter fartycets hela 

liined. Kanonportarne :iro ulvidaalle till dubbla dimensioner, 

och försrdda med slwfföns!t'r, som medsifva sliilldir. luftvex

lin::; ulan fara. (ippvtinuning vintertid slier med vatten i rör. 

S;inearne flro af j<'rn, med ett slags småsl;np, som fästas på 

bakre tvi.irbriidan. Fartyget eger 4 waterheds. De öfriga 

sänearnes antal är 200. 13adkar finnas i alla batter!l'åningar

ne. För skadades transport är en sarsltild låda, som låter· 

föra in sie crnom öppnin~_;arne närmast vattnet 1 och srdan 

genom hissnint: l~ fles upp till sin plats eenom storludan. 

På däcli och 1 :a ballerid f1r endast promenall, kap!?ll 1 oclt 

rum för Läl,arl' 1 Apo!hel1arc, Commissarie och hP!jening. 

~latporli ont·rnl' iiro fördelade i conl'alescent.-, hel-, half- och 

qvnrt-por!ion, IF·>I~ende af hröd, !,ött och soppa, med eho

calat om mor:.;n<iiiH' O('h the om altnarne; rparl-portionen 
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med endast mjölk och Lröu. Ombord iir ordentligt Dispen
sary, men ej Chemistry. En Lälwre med Apotheliaren år 
alllid ombord. Chirurgisl;a inslrumenterne äro inlagda uti 
en slags byrå af mahogny, med 9 lådor; samlingen är com
plett, då man gör undanlag för fruntimmers-åkommor. Mu
seet af pathologislia preparater, och Cl'anier af alla nationer, 
är iclie ohetj'dlict, och riktas oupphörligt genom de ombord 
inaccorderade elevernes <lagliga arbeten. 

IJuru \'idsträckt och v[ilcörande inrättningens verksam
het för öfriet har varit, kan synas bäst af följande samman
drag öfver de sjul1e, från 1821 till 1851: 

Från Mars ~ 82~ Från Febr. 4 850 
till JanuaJi 1850. till Febr. 185L 
-. .--.......-----· ~ 

Antal emottagne . . . • . . • • 61,250 ••.... '2,271-. 
A f dess e äro : 

Utskrifne, botade ••.••..••.. 

, 
, 
, 

convalescenter .•.••.• 
förbättrade • • • .• • •• 
ohotade ••. . .•...•. 

Frånvarande utan Läkarens tillåtelse 
Atergungno ombord, convalescenter • 

förbättrade ..• , , 

" 
obotade .•... 

" 
, enligt Sällskapets 

föranstaltande .. · • · • • • • · • 
Tran sporterade till hemorten ... • • 
l ltskrifne för dåligt uppförande. • . · 

Döde .•..•....•. ·• • • • • · · 

38,304 

9,213 

8!l5 

745 

689 
5,00!) 

4-lG 
2l8 

~,228 

'235 

600 

3,489 

. . . . 1,5'2'2. 

. . 204. 

. . 55. 

' .. , . 9. 

.. n. 
l . .. 127. 

. . . . 21. 

4. 

.. . . 38. 

.. 6. 

. . .. 24. . . . 79. 

179 .. nt. 
2,274. 

Under behandling · • • • ·:....:..· ..:.·_:_·..:.·_:__· .:..· --------:-:-:-::-
Summa 61,'250 

'2,4.116 ... 10~. 

Fullständigt uppklädda efter återvun-
nen helsa ...•.•..•.•••• 

3,086 38. 
Försedda endast med skor och strum-

por ......•••• • · • · • • · · 

(Forts.) 

CORVETTEN LAGERBJELKES KRYSS ÅT SYn-AMERIKA OC[I 

WEsT-INDIEN ÅREN 1851-52. 

(Forts .) 

Den 1 Februari var Urquiza endast tvenne dagsmarscher 
ifrån Buenos Ayres. Alltsom den afgörande stunden nalka
des, ökades äfven invånarnes oro. Man fruktade med skäl, 
att om Rosas blef slagen, så skulle qvarlefvoroa af hans ar
mee instörta i staden, och der, utan befäl och krigslydnad, 
utöfva våldsamheter. I anledning bäraf samladrs alla främ
mande makters sändebud , och befälharvare af de på Buenos 
Ayres redd liggande örlogsfartyg, och uppsatte en skrifvelse 
till stadens Öfver-Commendant 1 General Manzilla, hval'i de 
anhöllo att få landsåtta beväpnad styrka, för att bevalia Con
solateroa samt i staden bosatte landsmäns lif och Pgendom. 
Denna anhållan blef efter några ytterliga1·e skrirt vexlinear be
viljad. Den 3 Februari på morgonen sammaulråffade båda 
armeerna och det länge vänlade slaget emellan Hosas och 
Urquiza skulle utkämpas. slagfället var icke alliicsnare än 
att damhvirflarne syntes tydligt intill staden, och en lillig 
kanonad hördes oafbrutet, hela förmiddagen. staden förkla
rades genast i belägringstillstånd, barril;ader uppkastades, och 
garnisonen besatte hörnhusen vid alla huTvudgatorna. Ör
logsfartygens manskap landsattes sl1yndsamt1 och voro, utom 
vi Svenskar, Engelsmän 1 Nord-Amerikanare 1 FransosPr och 
Sardiniana re. Våra Marin-soldatPr och en afuelning Artilleri
Båtsmän1 under befäl ar en Officer och t•n Under-Officer, be
satte Svenska Consulat<·t samt en Svensk Ilaodlande Smiths 
hus. Enkla poster sattes äfve o hos tvenne andra Svenslia'r, 
Handlanderue Rader och Bilberg . Vid middagsliufn inkom-

25 •', 
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mo enlda llyktinear, hvillws antal smånincom ölwdes, och 
slutligen på cflermiddagrm inströmmade tusPiltals af Hosas 
rytteri, öfverhöljde af dam och svett. Det blef då allmänt 
känd t, att Rosas var slagen. Föreärves hade _ han fäl1tat som 
en tieer, hade med egen hand nedskjutit trenne af sina OITi
cerare, som vägrat att gå emot. fienden, och hade sjelf va
rit i hetaste striden, hvarest han fick en häst skjuten under 
sig, och blef sjelf sårad af en musl;ött-liUla. Öfvergifven af 
sina trupper, ulmatlad af anstränr;ning och blodförlust, lem
nade han slutligen slagfältet, och lyckades sent på aftonen 
ntt insmyga sig i Engelslw Ministerns hus, Caplen Go re, dit 
hans' dolter, Donna Manuelita, straxt derefter infann sig. Vid 
midnatten fördes han förklädd som Engelsk Marin-soldat, 
och hans dotter l\lanuelita, i Matroskläder, ombord på en 
liten Engelsk Örlogs-Ånebåt Locust, Lieut. Day, som genast 
utgick till yttre redden, livarest de fördes ombord till En
gelska Amiralen på Centaur. 

I Iluenos A yres inirälfade emedlf'flid h vad· man· ha !Te 
hPfaral. Spridda soldat-hopar, dels af Rosas och dels af Ur 
rfuizas armee' började plundra' förs! e nidsmedernas bodar. 
men sedan liVarhelst något var att taga, tlocl1 unuvika!>lde 
cle gator der örlot;sfartyePns trupper voro posteradP. Flere 
af invånarne llyldade ombord på farlysen och i de hus, som 
voro bevakade. Hos Svensl;a Consuln var når;ra och tjugo 
personer, för det mesta damer, som öfverlemnade sig un
der Svenslit beskydd. Oordningarne !Jade redan antagit en 
hetånklig utstri.iclininr, innan man kunde underrätta Urquizn 
derom, som tagit sitt höecparter en mil ifrån staden på Ro
sas lustslott Pakrmo . \\len Urqniza så vål som Rosas lå t 
icke några filantropisl;a p,riller hejda sig nlir allmän ordnin g 
och sakerhet sloilo på spel. På iigonblicl;d lät han för
IiUnna slacl<'ns invånare, att de saldöst voro berättigade nt t 
nedslijuta hvarrnila soldat, det mf1lte vara af hans er,en elle r 
Rosas arm e!' , som bq ;id1 rfin ell er tj ufnail, samt att de för 
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detta ändamål fingo uttaca vapen ifrån fästningen. Dessutom 
utsande han starka patruller , hvilka utan vidare dom eller 
ransakning, togo de auklacade , och handlöst kastade öfver 
dem en lwppa på hufvudet, och några lmlor i bröstet. Fle
ra hundrade nedsl;jötos sålunda ; men också b!ef det dagen 
derpå fullkomligt lugn och ordninl{ i staden. Några politislia 
förföljelser skedde dock icke. Endast några få förrädare af
rättades, arvensom alla som kunde ertappas af dem, som 
varit medlemmar af den beryktade halsskärar-ldubben. 

I lluenos Ayres var nu allmän glädje öfver befrielsen 
ifrån Rosas tjucotvå-årica tyranni. Deremot var ett lilia all
mänt deltagande föl' Rosils dotter, Donna Manuelita, hvilken 
såsom sin faders Premier-Minister, spelat en lika betydande 
som ädel röl inom republilien. De bildade ldasserna älslwde 
och högaktade henne för hennes sköna, 'intagande väsende 
hennes ädla karal;ter och ovanliga förstånd, och den lägre 
klassen, af h vilken hon allmänt kallades El amigo de los 
pobres, sörjde i henne en besk yddarinoa, till h vilken de al
drig förgäfves framburo sina bel;ymmer. Genom det stora 
inflytande hon egde öfver sin fader, hade hon frälsat flere 
hundrade mcnuislwrs lif, och stod alltid som en medlande 
genius emellan det betryclda folkPt och den stråfva despo
ten. Den 9 Pebruari gick Centaur till Monte Video, IJVarest 
Hosas och hans familj fördes ombord på en annan Engelsk 
Ångbåt, som gick med dem till England. Hela deras förmö
genhet, ifrån Hosas egendoma1· ned till Manuelitas notböclier~ 

konfiskerades såsom statens eeendom, och det strängaste 
straff utfåstades för uen obehörige, som vågade tillegna sig 
något. Många trodde dock all Rosas hade försällrat betyd
liga summor i Eneelsl;a banl;en, men de som bäst borde 
känna sanna förhållaodet, p5stodo deremot, alt han aldrig ha
de sändt en dollar utom land et, samt att han val'it lilla ur
al;tlåten i att förb ereda sig på Pit möjligt fall, som han var 
oförtruten i att utvidga sin pol iti sl;a makt. 
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sedan General Urquiza återstftill lugnet , och insatt en 

ny regering med en Juridisk Doctor Vicente Lope:.: såsom 

Guvernör, drogos örlor;smånnens trupper ombord den 11 

Februari, erter att hafva varit åtta dagar inqvarterade i land. 

Det väckte mycket uppseende ibland stadens befolkning 1 att 

se dessa främlingar under vapen, marcherande med sina na ... 

tional-flaggor framför sig; och tillfredsställande var det , att 

inga vo1·o så omtyckta , så väl för uniformens smakfulla en

kelhet, som männeroas vackra hållning och stålliga kropps

byggnad, som våra Marin-soldater - h vilka lyckligtvis v oro 

utvaldt folk. 

Det stora politiska sl;ådespelet gick sålunda lyckligt till

ända. Tyrannen nosas var bortjagad, och en ny styrelse in

satt, som lofvade Argeutinska folket en ny rera af borgerlig 

frihet och lycksalighe t. förtjusningen stod också, som man 

säger, högt öfver sl;yarna. Framtiden skall doclt utvisa, bu

ruvida Urquiza och hans anhängare förmå uppfylla allt hvad 

de lofvade , och om de, lil;asom nosas, ega den kraft och 

sl;arpsinnighd, som edordras , för att beva l;a republikens 

sjelfständighct oeh samrnauh ållning. Dertill fordras dock mer 

än militiira bragder. - Emedlertid var Corvettcn LagPr

gerbjelkes qvarliggnnde i Bue::ws A yres i el; e mer !Jehötlig t. 

Den l S Februari lättade Corvetten, och höll ned _ till Monte 

Video. I Monte Video !åeo vi tvE-nne dagar, hv urefter vi 

åter lätlade ankarl't och, emot en lätt ostlig bris, kq·ssade 

oss ut ur La Pla!a- fl oden , för att vidare gå till Barbadoes i 

\VPst-lndien 

Första dagen vi kommo till sjös halte vi ernnande vind, 

men dagen derpå, den :!.t Februari, drog den sig till N.N.O., 

nCtra konlra-slrt>ci;Pt af den lwrs vi !Jorde styra, och för 

blef si1 envist ståPnde med temlig svå1· sjö. Vi lade oss 

för babords hal sa r, slriil'kande ut åt ocPanen, i hopp alt på 

(n ostli~are longitntl få en mera gynnande 1irJ1l. Den 25 
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mäste vi hålla af för Laurels shoal, hvill!et ehuru ej med 

visshet kändt, låg utlagdt å kartan rätt i vägen för vår kurs. 

oen 28 Februari på 28° longitud blef iindtligen vindsföran

dring, i det vinden sprang syd om ost. Vi vände genom 

vinden, och med godt fullt i seglen, stodo nordostvardt hän. 

Dag efter dag gjorde vi nu teml igen goda latituds-distancer. 

Vinden stod ombytligt emellan ost och sydo5t, med undan

tag af den 3 Mars, då den tidigt på morgonen plötsligt moj

nade och kastade emellan vest och sydvest, h varmed den 

sedan fortfo~ för dagen. Luften var alltjemt klar med lätta 

strömoln , och medgaf dagligen observationer. Dessa voi'O 

också behöfliga, ty vid hvarje middagsarbete hade vi en be

tydlig skillnad emellan vårt räknade och observerade läge, 

stundom ända till 36 q vartmiL Det märklieaste hä1·vid var, 

att vi alltid blefvo satte vestligt, utom ett dygn, den 2 Mars, 

som var dagen före den ofvan anförda vindsföråndringen. 

Att strömsättning var förnämligaste orsaken till dessa dagliga 

kursfel, var troligt, men då afvikelserna voro så stora, så 

kunde vi ej undgå att ana en opåräknad förändring i kom

passens lokalmissvisning. Detta v:tr så mycket mera troligt, 

som vi ej, sedan vi lemnade Carlsl!rona, hade undersökt lo

kalmissvisoingen. Vi beslöto derföre att begagna första till

fälle dertill. Detta erbjöd sig snart i nio Janeiro, som vi 

ofö1·modadt nödgades anlöpa. Efterföljande tabell, N: o 1 ~), vi

sar resultatet af denna undersökning, äfvensom huru nöd

'Våndigt det är att på olil!a latituder och under olika tempe

ratnr-förhållanden uttaga lolialmissvisningen. Med de nord

ostliga kursar vi hade styrt ifrån La Plata till nio, hade vi 

Höljd af förändrad lokalmissvisning berålmat vår lwrs 5o , 

7°, S0 och stundom 9° ostligare än vi i verkligheten kom

mo. Ute i öppna oceanen, med Idar sky för observationer 

betyda dylika missrälwingar föga eller intrt, men samma rei 

t. ex. ibland West-Indiska öarne, lwnde hafva medfört be- ~ 

tänkliga omständigheter. 

*) Medfölj er näs t a häfte. 
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Som vi nämnde, måste vi den S Mars hålla ar till 
nio Janeiro . Den bedrötliga orsalien bärtill var en elal;ar
tad dyssenterie. Första symplomerna visade sig med ett 

enstaka sjukdomsfall, dagen förrän vi lemnade Buenos Ayres, 

då en 13åtsman, vår Sl<epps-kocli, insjulmade. Strax efter 

vi lemnat Monte Video sjulinade åter en annan , men då 

vi Iwmmo utanföre La Pluta-floden ut i ocean spridde sig 

sjukdomen dag efter dag så att vi den 8 Mars hade 23 man 

sjukskrifne och en stor del af den öfriga besättningen mer 

och mindre angripen. ~lan måste sjelf hafva varit med un

der dylilw omständigheter för alt rikligt lwnna uppfatta till

ståodet med ett så stort antal sju!dJngar ombord på en li

ten trång Corvett, Iii• Corvellen Lagerbjellie. Slörsta olä

genheten var att iclie kunna arslänga de sjul<a ifrån de fri

sila, hvarföre de måste ligga sida vid sida. Bärigenom blefvo 

iclie endast de sjulia ofta oroade af de frisl;a, och dessa 

sednare plågade af de mefitiska olideliga ångor, som för

orsallades af den vederstygglien sjukdomen, utan hvad vär

re var, smittan fick obejdad fart ibland hela besättningen. 

Det finnes sannerligen icke ord alt uttrycl1a den gemena 

stank, som tidtals genomträngde hela furtyget, men fram

förallt trossbotten, hvilken på små Corvetter eger nästan ic

ke någon vädervexliog enär ej ventiler . lmnna insättas i 

skeppssidan, och vädersegel iclie leder ned igenom stor-. och 

för-Iuclwrna, som äro belamrade af barlwsseH. Och detta 

stinkande elände måste sålunda uthärdas under en tropisk 

sol, i en temperatur, som sällan gicl1 under 24° stundom 

280~). Svårt och bedröfligt var det sålunda för livar och en 

ombord, men mest af alla led docli v5r Sliepps-Lill;are. Dag 

och natt måste han vistas ibland de sjulw och snart sagdt 

ensam sliöla dem, då ban icl!e hade något annat biträde 

~n ett par Båtsmän. Han måste sjelf liip,ga handen vid allt, 

ifrån att stå i kabyssen och koka soppa, gifva lavementer, 

") Här förekommande värmegrad år öfverallt en ligt Celcii thermometer. 
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salta iglar , åderlåta, frottera m. O. eulda saker, som endast 

borde tillhöra r n Medicinal-dräng, hvill;eo likväl, ehnru så 

ytterst behöflig, åtminstone under längre resor, icke på Sven

ska örlogsfartyg är upptagen på besällningslistan. 

Ett annat bryderi Icke mindre olägligt, var alt förslwffa 

de sjuka, förnämligast konvalescenterna, närande och tjenlig 

föda. Våra af Reglementet föreskrirna "Sjul1-'' och "Kon

valescent-Spisordningar" äro så omisslllinneliga qvarlefvor ifrån 

1788 och 1808 års beqktade anordningar, att man ej kan 
betv10a det de slwlle, om efterföljda, åstadkomma samma slags 

åverkan. De proviant-artiklar, dessa spisordningar medgifva, 

och följalitligen den enda föda för sjulw och lwnvalescenter, som 

ifrån stationeo erhålles, äro Hafre-gryn, Sviskon, Smör och ut
vattnadt salt Fläsk och [(ött. Med undantag af Hafre-grynen är 

denna spisordning den mest olämpliga för dyssenterie-patieoter, 

och hvad Smör (obs. Sfwpps-Smör!) och utlakadt salt Fläsk sär
skildt beträffa, så lär det väl icl1e vara någon sla,gs konvalescent 

som, särdeles i heta ldimater, utan fara kan förlära dessa för 
en deS{}fganiserad mage så förderfliga födoämnen. Icke heller 

kan man föda en tillfrisimande menniska ensamt med bröd 

och Hafre-gryn. Så väl Chef som Officerare dela naturligt

vis med sig af deras bord till de sjulia ; men detta är dock 

icke som det bör vara, och icke heller tillräcldigt då Otfice

rarnes förråder både äro lmappa och ej innehålla stort an

nat än saltade varor. Det må derföre iclie förefalla någon 

besynnerligt, att man oförtäckt framliir;ger olämpligheten ar 
de uuvar·ande Sjuk- och l{onvalescent-Spisordningar·, då man 

har sett så mycl;en vanmakt, i brist pf1 tjenlig och näraode 

föda för de sjnlw. M~n vi g~ ännu längre. De Heglernen

terade anordoingame för de sjulws och lwovalescenternas be

spisande är icke allenast olämplig utan äfven en stor miss-

- hushållning för staten. Derigenom att portions -utspisningen ~ 

måste öfverrnsstämma med mönsler-rullan , och icke någon 

sarskildt lwlumn linnes i porHons-journalen för de sjul1a, 
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som ej kunna förtära den reglementerade portionen, så ut
spisas, till undvikande af villervalla och anmärkning vid re 
dogörelsen, fulla portions-antalet för hela besättningen , ar
ven för sådana sjul1a , som icke äro i stånd att förtära nå

got. Derigenom alföres portioner, som borde inbesparas, 

och för dessa inbesparingar skulle sund oeh lämplig sjuliföda 

utan ökad kostnad ku nna upphandlas, h varigenom bet yd lig 

hushållning med medikameuter kunde åstadkommas. Men 

besparinearne i all ära, så äro tjenstens och mensldighe teus 

fordringar, ensamt för sig, berättigad e till en nödig förbätt

ring uti sjukvården ombord på våra fartyg. 

Till råga på eländet ombord på Corvetten Lagerbjelke, 

började vår proviant, vårt kött oeh fläsk, att skämmas, 
hvilket sannolikt äfven bidrog ti ll sj ukd omens spridande. 

Redan under vårt vistande i Buenos Ayres förmärktes enkla 

kött- och fläsk-stycken ankomne, men sedan vi lwmmo ut 

H rån La Plata-floden, måste större qvantiteter , hela tunnor, 
kasseras. Mer än 120 Lisp. kött och lil;a mycl1et fläsk blefvo 

sålunda kastade öfverbord. Trolicen härrörde detta af me r 

än en orsak. De mest påfallande tord e komma af tlen min

dre eoda primitiva beskaffenheten af vårt kött och !lask. 

Framförallt menligt är den myckenhet ben, som finn es bland 

vår provi~nt , ty det är alltid benen, som först an g ri p~s af 
röta och sprida förruttnelse . Det Hamburger, Danska -och 

Amerikanska kött och flä sk , som vi upphandlade under re~ 

san, var ojemförligt bättre handhafvet. Oaktadt det upphan d

lades i Syd-Amerika, så bibehöll det sig lika friskt och väl

smakande vid vår ankomst till Carlsluona , då den•mot det 

som vi förde hemifrån blef sklimdt efter de första fem må

naderna af resan. Vidare vilja vi blott tillägea , att det är 

ofördelaktigt att bafva kött och fläsk på hel-tunnor. Med 

en så liten besättning som på en Corvett , h varest endast 

något mer än tvenne Lisp. utspisas om dagen , och tunna n 

innehåller 13 Lisp., så måste flere dagar åteå, innan deu 
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uppbrutna tunnan blir utspisad. l varma klimater bidrager 

detta oatur lig!l'is ti ll (örruttnelse, då den•mot, om desse pro

viant-artiklar lii uo i halftunnor, så skulle de ovilkorligcn bätt

re be var as . 

Den 8 Mars var de sjukes antal så stort, medicamcn

trrna niistan ~lut, och vårt proviant-förräd så medtat;d af 
försliärnni ng, all vi niidt;ades hålla af för 1\io Janeiro för att 

erhålla oödit;a förfris!wingar. Detta var så mycl;et mera 

obehagligt, som vi visste att gula febern rasade i Rio. Men 

nöden har in e en la a. DPn l O Mars an hade vi på )·t tre red 

den. Ännu hade endast tvenne män dött. Genast vid våt 

anlwmst till Rio lin:::o vi besöl1 af vår hedPrli:::e landsman 

Herr Bla d, som b"redvi lliet å to p, sig all så fort som möjlist 

upp handla alla dra förnödenheter. Detta verkställde han 

ocl;så både sliyndsamt och väl, och föroliaffade oss förträffliga 

varo r fm· måtllit;a priser. Utom honom hade vi troligen 
fått beta lt månedubbelt för de mi\nga olilwrtade artiklar vi 

här i bråds ka måste upphandla, och Olf'd silkerhet hade vi 

måst qvarliet;a mycket längre tid, innan vi hunnit få allt ut 

rättad!. I Rio Janeiro var dödlighden förfärlig, särdeles om

bord på fartygen. Flere Sveusl;a handels-sl;epp hade för·lo

rat nästan hela sin besättning, Capten, Styrmän och allt. 

Detta föranledde vår dervarande Chaq:e J'Alfaires att ifrån 

Corvetten hesära befäl till åt,l,illit:a af dessa handelsfartyg. 

Ett dylist anbud var naturligtvis iel,e s<irddPs lod•allde, der 

gula febern rasade, isynnerhd då det var fri\p,a om alt lem

na en örlo(lskommrndt>ring, för en plats på ett handelsfartyg. 

Men der dt't finnes en inn Pboende lust att på reen hand, 

med eena liraftt·r bryta sill fram [!<'IlOm äfventyr oeh mö

dor, så hiudra h varken sjufillomar eller andra vidriehetPr". 

Löjtnant Crons tran d och Kaddten Baron lljerta, ehuru oer

farne i kofferdi-yrke t, lemnad e CorvettE>n för all eå ombord 

på tvenne Sv en ska han(Hsfartn:, den förstnämnde såsom 

Capten, och den sednare såsom S!yrrmn. Del är soq;lict att 
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man så ofta 1Jä1· i lifvet lår se de ädlaste företag mötas ar 
ett öde, hell annorlunda än hvad man, måhända i kortsynt

het, förväntade. Löjtnant Cronslrand insjuknade och äter

insjukonde i gula febern, och undgicl! med möda en förtidig 

död. Cadetten lljerta deremot blef andra dagen efter det 

han lwm i land ett offer för sin prisvärda ungdoms-raskhet. 

Ben 17 Mars dog han i gula febern på ett Lazarett i n10 

Janeiro. 

Vår besättnings hälsotillst&nd blef docl! betydligt för

bättrad!, under de rå dagar vi lågo i 1\io Janeiro. Landtluf

ten och den friska provianten hade en otrolig verkan, oak

tadt värmen var här ända till 32°, hvill1et var den största 

thermometerhöjd, vi hade under hela resan. Med de bästa 

förhoppningar om ett fortfarande tillfrislwande, lätlade vi an

kar den 14 Mars, och stodo ut till sjös, med tillhjelp af 

ett förhyrd t Ångfartyg, som utbogserade oss. De första da

garna hade vi nordliga vindar tills vi kommo på Lat. s. 200 

då vi erhöllo sydostpassaden. Med sl!ummande fart gicl< 

det nu opp åt norden. Den 28 Mars, vid daenioeen, såeo 

vi F eran do Noronha, som vi hade gått förbi under natten. 

Den 30 skuro vi linien på 3~0 IO' vestlie longitud. Vin

den hade denna och föreeående dagen varit laber och om

bytlig emt'llan N O. och s.o., men den följande dagen, _den 

:ll lingo vi en frisk by från O.N.O. hvarefter vinden siadea

de si!:l ifråu samma väderstrecl1. För att hafva höjden inne 

ifall viuden siwlie draga sig mera nordli{:lt, så styrde vi så högt 

som till lofvart om Galofins klippa , hvarefter vi rundade af 
kursen till rätt på Ilarbadoes. 

Oakladt de säkra förhoppningar vi hade i Rio Janeiro 

om sjukdomens upphörande, så hade vi ej varit mer än 

några få daear till sjös, förrän den utbröt igen, lika våldsam 

och lika allmän. Delta bekla{:lliga förhållande fortfor tinda 

till afmönslrinesdagcn i' Carlsl;rona. Ifrån det vi lemnade 
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La Plata till dess vi kommo till narth ekmy, dogo sju man 

_ och ifrån Barlhelemy till Sveriee dogo ytterligare fem 1 

således inalles tolf man döda. Sjul;skrifna voro 72 man 1 

men dessutom var hela besättningen, håde befäl och ee

menskap, mer ellet• mindre angripen. Det lär ocl1så vara en 

säker erfarenhet, att n[u· denna vederstyeglir,a sjul;dom en 

gång kommit ombord i et l fart y e, så upphör den aldrig 

förrän besättnineen anlinp,en blifvit afmönstrad eller utdöd. 

så påstodo åtminstone llere Eneelske Sl! epps-Läl;are. 

Den l O Mars tidip,t på morgonrn s5eo vi 13arbadoes rätt 

förut. l\led en frisil ostlig vind voro vi snart under laodet 1 

och gin!:lo långs med kusten, tills vi uppnådde Carlisle flay 1 

hvarest vi ankrade Id. 10 f. m. - 131unt's »coast Pilot» sä

ger att en fl'!' står på Needham's point. Detta är ett miss

tag, som J;an leda en främling i fara. F)Ten står på South 

point, som bildar östra stranden af Carlisle flay, vid hvil

kens nordli3aste bugt staden 13ridglown ligeer. - På redden 

lågo en myckenhet handelsfartye, men endast en örlogsman, 

den Enp,elska Freeatten Alarm, Captt'n Hamsay. Officerarne 

derombord, äfvensom sta·dens Garnisons-Officerare emottoeo 

oss med vanlig Engelsk gästvänlighet. Fullt af lif och rö

relse rådde öfvcrallt. Ifrån denna lilla ö, som till utseendet 

liknar en stor ocb prydlie triideård , utsl1eppades år l 850 

något mer än 62,900,000 Svensiw sl;ålpuod socker, och 

H,600,000 sl;ålp. sirap förutan betydliea delar rum, l•alfe, 

kal;ao, anowrot m. O. West-Indiska alster. lclle destomin

dre iir välmågan aflagande. Kolonisterna !daga bittert öfver 

Engelsl;a politiken, som de påstå gör allt för alt förstöra 

West-Indi en. Englands beriilwine siatlie dervid vara, att 

sedan West-Indien är ruineradt - och und er tideu slafhan

deln stängd för nrasilieu - ensam få förse Europa med 

socker ifrån sina Ostindiska kolonier , samt vidare, att sl1ada 

Nord-Amerikanska handeln, som förser West-Indien med det 

llll'sta af bygnnadsmaterialicr 1 hu:;- o~:h slwpps-föruöden-
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heter, saltade provisioner m. m.", äfvensom en betydlie del 
manufa l!turvaror. Slafvarnes frieifvande l 833 var första stö
ten, som moderlandet g af sina kolonier, men änn u icke dö
dande , så länge sl!ydds-tullen bibt>hölls fö r det Eneelska 
West-Indiska socliret. Men slutligen liOm dråpsla eet då Lord 
J. Russc•ll 18~G genomdref en progressif nedsättning på den
na sl!ydds-tull, så att den blifver helt och hållet upphärd år 
185/l. Det af slafvar tillverlu1de sock('(•! far efter denna tid 
lika fri införsel, som sockret ifrån de icke-siafegande kolo
nierna, h vilka derigenom måste dulw under, då det ar omöj
ligt att med daglönare tillverka socker för lika billigt pris, 
som med slafvar. Och !ikvist gjorde man l England före slaf
vames emancipation, en förfårlie samvetsali af alt förtära 
socker, som var producerad! af slaf1·ar. Så siwlie äfven fi
lantropien varit begagnad till härstång för ett lumpet han
delsintresse l 

Den 15 Mars, sent på aftonen, gingo vi till segels ifrån 
Barbadoes. Vinden stod nu stadigt ostlig med en lätt bris 
och kl ar luft. Den H på förmiddagen hade vi Desirade på 
babo rds bog, men då den icke syntes fullt öfverensstärnma 
med de beslirifningar vi hade , så voro vi ej fullt säkra om 
det var DJJsirade ,.elle1· Marie Galante, h varföre vi lade bi 
till middagen, och eenom en latituds-höjd förvissade oss om 
vår plats. Genast derpå salte 1·i kurs sydvart om Desirade 
då vi snart upptäclile Petile Terre, och laogre bort Dominica 
och lsles des Saintrs, samt om styrbord Guadeloupe. Emot 
artonPn ankrade vi under fj'flornet på Terre-de-bas på J 2 
famnars hvit sandbotten. Innan dager följande morp.on lät
tade vi, och styrde vestvardt han, långs under Guadeloupe':; 
härlit;a strånder. Vi gin~:o tätt förbi de små l<icka småsta
derna S:t Francois, S:t Anne och Gozier, utanfor hvill1en vi 
erhöllo lots för Pointe a Pitre. Under lotsens ledning in
sPp,lade vi nu emellan korallbanliar och små skogbevuxna 
bolmar, i:,:enom iniupp, som stundom <'i hade mer än Cor-

.. 
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vettens dubbla bredd, och ankrade slutligen i Poinle a Pi
tre's förtrMOiga hamn. Framför oss låg den åt sjösidan väl
byggda staden omgifven af lånr,slullande höjder, h vilka alla 
voro prydda med d~n liOigaste erönska af st<Hartade blad
rika trädstammar. Till vensler låg det höga vilda br rgsla n
det Basse Terre, öfver hvars bakgrund reste sig den 5,000 
fot höea vulltanen La Souffrier och åt sjösidan voro vi in
neslutne af de tilclwste små korallöar nästan i vatt enpass 
med hafvet och öfverlilädda af fina täta buskar med en färg
prakt ensamt tropil1rn tillhörig. Hela naturen, den rena ge
nomskinliga himlen ofvan, det djupblå svalkaode hafvet inun
der, allt tillsammans, gör Point a Pitre's omgifningar till ett 
af de skönaste landskap på jorden. Ej långt ifrån staden är 
en högst märkvänlig naturegenhet, en saltvatten-ström, kal
lad Riviere Salee. Den är egentligen iclie annat än en arm 
af oceanen, som delar Guadeloupe uti tvenne nästan lika sto
ra halfvor. FullliOmligt bildad som en !lod , flr den nära 
sex ql'artmi l låne, men iclie mer än 20 eller 30 famnar 
un·d. ~led sina bråddjupa stränder , som ända ut i vatten
brädden f1ro bevu xna med ett oeenomträneligt uät af Man
go-träd, p;Jinwtlos, Papaw m. m., samt gPnom sill klara 
spegelblarllia valtPn, som slingrar sig i hundratals olika bug
ter, framställrr d•·n Ptl högst underhart scenrri liansli~ en
samt i sitt slac. Dii uwn utliOmrner gPnom denna ström 
har man f•·amfiir sir, hela ocean och n5gra små nära heläg
na holmar, hvari!riin erbjuda sig en dPn sliönaste utsigt, åf
vensom Ptl sälsynt tillfälle alt se en mångfald af olika sor
ters korall er, lnill\a i öfverOöd växa på de kringliggande ban
karn~. Uela denna färd i en af fartygets båtar tacer circa 
åtta timmars tid. 

Point a PUre, som ecer den Låsta hamn i West-Indien 
ä1· eu brtydlig handelstad med l 1,000 invårwre och 600 
maus earuison. Under dd vi låco hår lwrnmo och gingo 
nästan daglit:rn stora trandelssliPpp med dyrbara laddnin~::ar . 
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Point a Pitre Iiiiverkas nnmrra den b:ista Jil,ör i \ \' " 1 1 "s .- n-
dien och dessutom ntsliPppas i\ rli t;en belydliea qvanl ilele r ar 
rum, kaffe, sockfor m. n. kolonialvaror. Likasom på de En-

gelska kolonierna, har slafvarnes friairvande äfven h'r · t b 
" . u ru J at 

industrien och den allmuona valmåoan fast föiJ"derna .-
" ' dODU 

ej hunnit utveclila sir;. 

Den 30 April lemnad~ vi Point a Pitre. Ticfigl på mor

gonen I<Htade vi, och stodo ut med landbrisen, som hjelpt e 

oss utanför de yttre r,runden, der vi mötte den friska pas

saden 1 hvill;cn nu så väl som under hela vår sep,linr, ut i 

West-Indien, ej stod nordligare än ost, men ofta sydlieare. 

Vi gingo tätt under Isles des Saintes, några höga ödsliea 

klippor, hvill;a ulan tecken till vextlichet resa sig tvärbran

ta ur hafvet. På dessa filippor, mrra passarale till hostad 

för hafs-örnar, än för varelser med mensldir,a l;änslor, f1r en 

starl1 fastnina, dit la grande nation deporterar sina besl'iir

liga mr.Jborr,are. Den fl'isl1a vindrn förde oss snart förh i 

dessa hemska lilippo1·. Innan det hade mörf,nat \oro vi tvärs 

för Guadeloupe's nordlignste udde, oc h llngo sig te af Anligua 

och Dlontserrat. Vid solupp[!fHI~en hade vi Barbuda t v~irs 

om styrbord , och Pil lwl rat! öar, S:t Chdstoff'er, S:t Eustac-· 

cie och Saba m. n. om bubord, och rätt för-ut S:t B([rthe

lemy's nakna, omissk:inneliea klippor. Ann u nåura timmar , 

och vi silgo den blå och gula llar,aan hlåsa på balt erier

na vid inloppet till hamnen, elit vi hlervo inlotsade af 

Hamn-Capten Bidderhjcrta. När ankaret eåll i botten, cr

höllo vi besöli af våra på ön ljenslförrällande Jandsm ii n , 

hvilka vänskapligt och hjt>rlligt försälo·ade oss vara valliom

nn, och samma aflon, samt sederm era nästan dagligen, hlcf

vo vi inbjudne till Guvernörrn. D5 man tal a•· om S:t fl ar

thelemy, så iir det ide mer iio Pil skyldighet alt framföralit 

erk~inna den ntm~rlda vii ivilja o·ch giislfrihet hvarm r d Gu 

n•J'Ilör Hazum och hans familj emotlaga alla främlinr; ar. 

Allt hvacl som lian åsladl;om mas och göra vi stundet bt ha cligt 
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erbjudes, och alltid på ett sätt, som onlplr1nlict f<ister anee

nftma minnen vid S:t 13arthelemy. 

1 Sveriee råder i allmänhet allt för mycllet likgiltighet 

för denna lilla lwlooi. Mao tyckes lwappast bev~irdiga den 

med så mycken uprnärl1sa m het, som erfordras fö1· att taga 

reda på i hvad tillstånd den är. Till exempel i elen nyli

gen utlwmna Statistislra jordbeskrifning efter nyare uppgif

ter, af P. O. Winqvist, Stockbolm 1850, uppgirves att 13artbe

lemy har 11,000 invånare och siaden Gnstavia 7,000, m. m. 

Den arma koloniens hela follimäogd äl' numera endast 2,700 

personer, h v ara f circa hälften bo1· uti staden. I fordna da

ear hade ön ända till 17 ,o o o invånare' men detta f! r länge

sedan, och då blomstrade der en betydande handel. Under 

Nord-Amerikanska frihetslirigel , och ända till 1830 var s:t 

Barth clemy en nederlagsplats för Nord-Amerikanska produkter, 

hvilka, under Svensil eller Engelsk llaeg, vidare utdelades 

kring hela West-Indien. Men nu, sedan den Nord-Ameri

kansila nacean 1'5tt fritt tillträde äfveo i de Engelska lwloni

erna, så är ing<'n i behof af S:t Barthelemy. Dess bandel 

är derigenom höp,st obetydlir,. Då tullinlwmsterna förr ste

co ända till 120,000 dollars årligen uppgå de nu till 3,000 

doflar s. Lika aftynande är Jandlbruket. En llerårig torka 

Ilar niistan dödat all vextlir,het. Hvarken bomull, socller, 

kaffe ellt•r l1al1ao k11ona odlas, och på de sednare tvenne 

åren har icke Pll!Jånr, så mycket jordfrukter kunnat framdra

eas, som varit behöllige för befollwineens lifnårintJ, bvarföre 

de måste införas ifrån de närgränsande öarna. Till och med 

dricllsvatt en har uneler sednaste torkan varit en handelsvara 
' då på ön iclie finnes en enda llod eller l1älla, hrarföre det 

enda driclisvatl <~ n som Prhålles, är uppsaruladt regnvatten. 

På ön finnes näe ra saltverl1, hvillia årl ieen tillverlia omkrine 

6,000 tunnor sal!. Men äfven denna industri::;ren är föga 

lönande, dä 13arlil e1Pll1\'-saltet unJ ersflljes af Holländarne 
o ' 

hvill,n på ön Saba tillverliil salt meJ slafvar . Det fatliga 
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land!folllet siil1er förtj Pn n nflgol nH·cl att tillvrrha l'! t sla:;s 
~impla strfli1attar, hilka de försi\lja till de närcriinsande ar. 

hetande kolonierna; mPn förlj~en>lrn iir hiiust ringa. Fultig

donwn är hurigenom i siar lit lil ltaeandP, och befolhninw·n 

af!at;ande. Ehuru klimatet år det sundaste i West-Indien 
• l 

har docl1 svara febrar tidtals gjort stor förödelse på folll -

mäugdeu . Ett Lälwre-arfvode finnes visserligen anslaget af 

staten, men drl!a är så olillriickligt, att det icke är en tre

djedel nog till att lefva på, och ibland den fåt aliga och ut

fatt iga befollmineen är inr,en biförtjenst att påräkn a. Det är 

derföre en tillfällighet om platsen är upptaeen , och nu för 

närvarande linnes icke någon Läkare på hela ön. De som 

hafva råd och J;igenhet resa till den Dansfia ön S:t Thomas 

då de behöfva Läkarehjelp , men när man fråga r någon af 

det fattiga landlfolket hvad de {löra när de blifva sjuka, så 

svara de: "vi gå hem och låg{la oss, och låta bli att äta tills 

vi blirva friska i~:en.n - Lika njuggt är det med själavården. 

Om icke kyrkostyrelsen på den Frans.'>a ön Guadeloupe för
barmade si{l och underhöll en katholsk Pastor för den del 

af befoll;nin~:en, som tillhör dl'n Romersk Catholska trosbe~ 

kännelsen , så s!;nlle det k!w finnas en prest på hela ön. 

Alla tjenstemänuen , S<llll äro Lutheraner, äfvensom den del 

af be[ollwinr,en, som tillbör nåuon protestantisil sekt äro utan 

s}åla,iirj:He. Sinndom Iwmmer dock en Herormert prest ifrån 

dtn Engelska ön Anguilla och hå! le r en slags missions-pre

dikan på S:t Barthe!Pmy. Äfvenså ifrån S:t Eustacie kom

mer någon gång en predikan t, men delta är ännu mera säl

lan, iföljd ar den svårare seglingen. - Gustavia hamn är en 

af de bättre i West-Indien. I den yttre lwnna svå ra Fre

gattrt· Ii~:ga, men i den inre icke öfver l O fots djupgående 

farl H~ · Hamnen är fiirsvarad af 3:ne batterier, på hvilka 

tillsnmmanstat:et finnas 39 st . kanoner af olika l1alibrar ifrån 

24 'll till och med 2 "fl, men af dessa äro alla kasserade 

med undan lag af 6 st. 6 'il lianoner. Utom denna rostätna 

Artilleri-park finnes en Arsenal innehållande 72 muskötter. 
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Garniso nen brstfir af eu Balteri-Officer samt en värfvad 

truPP af 3 Korpo raler och l S man soldater. Dessutom fin 
nes en milis ar 300 man. En stor olyclla, som ytterligare 

ökade förstörelsen, inträffade den 2 sistlidne Mars, då elden 

utbröt i staden ocl1 nedbrände i 35 hu s. ~lå nga hushåll för 

lorade härigenom allt Inad de egde, och öl1ade de behöf
vandes antal. Frivill iga insaml ingar skedde [;enas! inom de 

öfrige kolonierna, och icke obetydlir,a hjelpsummor erhöllos, 

h varibland ensamt ifrån Barhadoes skickades J ,000 L. Ster

ling. De summor, som synas stora i Sverige, mo tsvara do c!; 

icke hälnen af samma viirde i West-Indien, h vilket öliar svå

righeten atl meddela bjelp. Sverige såsom moderland har 

icke destomindre pligter, som ej kunna förnekas, särdeles 

som det fordomdags under lwloniens vålmaldsda~:ar ej för

nekade siua rättighl'ter, ulan inlwsserade betydli{la summor 

u.taf öfverslwtten af tull- och komunal -inlwmsterna på llar-

thelemy. {Forts.) 

II v a l' j e lt a n d a, 

l New-York har ett ståtlict Linieskepp, tlte flyin_q Du/ch
man, nyligen gått af stapeln och har ~:enast lastat pa Kalifor

nien. Det är 200 fot lån{lt, 38 fot bredt, 21 4 fot djupt 
och mäter 1,200 tons. Det ät· ett ar de vackraste fartyg, 

som blifvit byggda i New-York och har fått så väl det utsök

taste virke, som stark sammansättning. "Hastig byggnad, ha

stig lastning, hastig resa" är nu lösen för dagen, sflger den 

.Amerikanska Tidning, som lemnar uppgiften. 

Åttalirig expedition. Hvalfiskfån{lar-skeppet Belle har den 

9 Sept. detta år återkommit till New-Bedford efter en bor

tovaro af 8 år. , under hvilken tid det inlastat 5,750 kärl 

tran. Genom nästan hela besättningens rymning i Sidney, 

måste det år ~851 Jigga stilla der 4 månader. 
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Jern{artyg. skeppet Richard Cubden, hyp,dt af jern år 

·1844, blef efter 8 års resor mellan Indien och England un• 

dcrsölil i docka. En af de mest anfrätla plåtarne borllogs 

derföre , och befanns alldeles Ii fia tjocli, som då den var ny. 

För-ut befanns dock liellinp, och anlwre hafva något sl•adat 

jernplåtarne, emedan de bortnött den fiirg, som hlifvit på

struken att bevara dem. 

Var(vet i Venedig. Erlwherlig Ferdinand l\laximilian och 

l\larskal!i Wimpffen, höp,ste befiilhafvare öfver Österriliis],a 

Flottan, anlwmmo den 28 September till Venedig, för att 

bevista aflöpandct af den nya Ån[{-Korvetten Curtatone. Det

t-a fartyg är ·150 rot långt och 27 fot hredt, mäter 900 ton

neaux och sliall få en fingmachin af Watt om 180 hf1slkr. 

Föröfrigt finnas på Venedigs varf under h~·ggnad en 64 kan

nons-Fregatt och en liten Ångbåt; under reparation : 54.

l•anons-Fregat.ten Venus, SliOnerten Sajda om ·18 kanone r 

och en Brip,p,. l hamnen lig:::a : 2 Ångbåtar , och en Brig:; 

såsom vaktskepp. 

SAl\IMA~DRAG AF ÅTSKILLIGA J(ONGL. BREF' FöRORDl'iiN

GAR, GENERAL-OnnER M. M., UTGÅl'iGI'IE HÅN SJörön

sv ARS-0EPARTEMENTE'l'. 

(Kong!. Bref ) 

Den 5 Oktober. ~· M. har i Nåder tillagt Sel,und-Löjtn. ~id 

Fiollan C. G. von Ottor, som tjenstgör på Kon::: l. Storhrit

tannisl;a Flottan, ytterligare ett års resestipendium. 

s~ o. K. M. har beviljat Under-Löjtnanten \'id Flottans i\Ja

rin-Regemente A. A. Cederschöld ett års tjenstlcdighel, 

för att ingå i någon af de med Sverige i vänskapligt för

hållande varande främmande makters krigstjenst. 
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D. 1~. K. ~l. har lillf;tit, all tomtplats m. m. för do 2:ne 

fyrbål;arne å ön l'\ordkoster ) må af 1\. !Il. och Kronan in

köpas. 

(GP-neral-Ordc' r.) 

Den 5 1\ovembcr. Till besältning å Postjaklen Postillionen 

skall kommenderas en Olficer till Chef, ~:ne Under-Oliice

rarc samt 9 man gemenskap. JaJ,ten hör afgå från Carls

f,rona så tidigt, alt den från Ystad lwn börja fön;lu re>an 

till Siralsund den 2 instundande Dr.cemher. 

Den 11. K. l\l. har beviljat Prrm.-Uljtn. A. S. v. Krusen

stjarna 6 veckors tjenst lud ighet för resor inom Bikel i en

skildtc anaeliigenheter. 

Den 22. !L ~L har beviljat Prom.-!.öjtn. C. J. lljcrla ett års 
tjenstledit:het, till förande af Anr,fart1g inrike.s ot'filr emel

lan. 

Den 25. Fö1· tillsyn öfver skeende repar~tioner ~ Post-:\ng

fartygen No{'(l:;tjernan och Sv. Lejonet samt till biträde vid 

vi\rden af dessa fartyg, lwmma följande af Svenska Lejonet.s 

besättning att qvarstanna i Stocklwlm , nemligen Fartygs

Chefen Prem.-Löjtn. Sylvander, en Timmerman och 3 1\la

trosei' och Jungmän. 

Oen ~ 6. Till 1\ontroll-OITicer vid Skrppsmiitni ngarne i Slock

holm är förordnad: Kapten-Löjtnant Jean .isun och till s~uu

ma befattning i Götheborr;: Prom -Löjtn . af Bonwm m. 

(;cnel'al- Order. 
(Carf,/u·olW Station.) 

På Postj<JJ,ten Postiii i on kommender a,; : Clu'( ·" Soi<A.t•jt n. 

~'l'it:k; under-Officerare 2; Gemensk«p 9. Sntll lllil ·1~. ( Oe1" 

1 Il Novelnber.) 
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J-i"'(il'iintl,·ingal' iu01n RonrJl. lJiaJ:ts Flotta . 
Förordnanden : 

Don 16 November. Att vara Chef för Konstr·uktions-

Departementet vid stockholrus Station, Kapten-Löjtnanten J. 

Jeansson ; att öfvertaga Konstruktions-Departements-Chefs

hefattningen i Götheborg, Premier-Löjtn. C. M. C. af Borne

man. 

Transport: 

Den 9 No vem be r. Till Flottans Ileserv-stat öfverflyl.tad : 

J(apten-Löjtnanten och BidJ. Olof Fornander. 

A{sked: 

Den 23 November·. Kapten-Löjtnanten och Ridd. af K. 

SvflrJs-Ordan H. D. Hamsten, med pension. 

Dödsfall: 

Löjtnanten viJ fL Marin-Ilegemontet A. H. Nordwall den 

6 November. Premier-Löjtnanten vid fL M. Flottas [{ons!ruk

tions-korps F. A. Sheldon den 11 November. 

-'* 




