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BERÄTTELSB TILL KONGL. SUNDIIETS-COLLEGIU!If 0}1 EN 

&~ED UNDERSTÖD AF ALLMÄNNA MEDEL ÅR 1851 FÖRE

TAGEN UTRIKES RESA AF DOKTOR SAM. MöRCK. 

(Forts.) 

Dansli.a lUarineus lieis-ovårds oi•ganisation. 

Personal. Dansl<a Marinen har icke når;on ordinarie Lä

kare-personal för den flytande, och endast några få för den 

fasta helsovården. Visserliaen besl ämdes 1802, att en Corps 

af 12 Sliepps-Läkare skulle upprättas, men då 1807 hela 

Danska Flottan upphörde att existera, upphörde ärven detta 

förslag att siit!as i verkställighet. Under lill en hat· all läka

revård ombord blifvit bestridd af extra Uihare , för h vilka 

för st IS~!) faststä lldes uniform, mili!itr rang, och benämning 

af Öfver- och Under-SI<epps-Liil;are. Ombord å fartyg, som 

end ast hafva en Läkare, antaaet· han benämningen Slwpps

Låliare med samrna qvalilicationer 1 som Öfver-Siiepps-Lä

kare. De fasta Liil<are-besliillningarne utgöras af 2:ne Öf

ver-Lfll<are vid Sjöstalens llospital, med biträde af 4 Under

Läkare, och 2:ne Förste Öfver-Ltilwre vid Divisioneme, med 

biträde af 2:n& Andre Öfver-Läl<are och 3:ne val<thafvande 

Under-L:ilwre vid Holmf'nc eller Sl<epps-varfvets afdelninear. 

llöesta ledningen af Sjöslatens medicinalväsende är uppdra

een åt en s. le Stabs-Lfllinre, som docl1 iclie är alt anse 

såsom beslutande utan endast såsom rätlsifvande myndighet, 

sorterande direkte under Marin-Ministern. Som Stabs-Läl!a

ren tillika bestrider Öfver-Ltilwre-befaltningarne vid Hospi

talet och Divisionen, samt liaspitalets 2:dre Öfver-Läl1are 

tillilia är 1 :e örver-L:'il<are vid Division, sf1 insl<räni<Cr si~ 

Flo ttans Läl;are-personal till egentligen endast 4 Öfver- och 

7 Under-Lälwre. 

Förste Öfver-Läkarne hafva i årlig anöning 700 Rbdlr 

iemte J 60 Rbrllr inqvarterings-penninp,ar; 2:dre Öfver-L:i

karne hafva 500 Rbdll· jemte fria bonioesrum på Hospitalet. 

Under-Lakarne hafva 200 Hbdlt· om åt·ct, samt, om de icke 
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bo på nospitalet, so Hbdll' i inqvorlcrine och 20 Hbdh· ti ll 
ljus. Stobs-Läl;aren åtnjut er, utom sin oflöning såsom Öf
''er-Läkare, ett årlict till ägg af 600 l\bJlr, 50 RLdlr till slirif
materialicr och fria boninesrum, om han d<'raf vill bee~ena 

sig, på Jet s. k. Söqv msthuset. Drssutom hafva samtlir,e 
dessa Öfver- och Under-Ulkare ersällnine för en uppassare, 
Yanligen beräldlad till 60 Hhdlr. för Slirpps-Läliarne är 

fastställd månadllie aOöninc sålunda : för Öfver-Sliepps-Lä
kare 50 Hhdlr, för Skepps-Läkare 10 Hbdlr och fiir Un dcr
Skepps-Läl;are 30 Hbdlr. Dessutom njuta de alla, utan åt
skillnad, 1 Rbdlr dagligen i dietpenninear. Vid resor till 
främmande farv<!tten ölws aflöningen för hvarje classe rucd 
10 Hbdlr. Efter slutad expedition tilldelas åt en hvar -
när han önsl;ar det, har nöjaliti p, t redovi><J!, och försl; af
fat sig gout ,·ittneshörd af Chcfe11 om sitt ljensltförhållande 
ombord -- månaeliliGa expecta1;1ce-penninp,ar, åt örver
Skepps-Lälwren 20, Slirpps-Läli v. ren 1 {i och Under-Slwpps
Lålwren 12 11bdlr, hvill;a uppbf11·as till nflstföljMHle ~laj må
nads slut, livaremot han an ses förplir,taJ, att lwnna när som 

helst !>atlas till tj enst r,ö rinr;. 
Ranr;. Stabs-Lälia rcn har rang m ed ~l aj o r<'r i Arm ecn, 

Öfver-Läliarne erhalla fiirs t efter 6 års tj<:nst r~ng med Ca
pitener, cl ess förin nn n hafva de Pr e rni r r-Liijlnan!i, li~aso rn 

Und er-L;ili ame h<l fva Src:nnci- Löj tna nl s rarq;. Öfvr>r- Sflrpps

Liiltarn e hafvd vi ss erl it:en vänliehet såsom Öfver-Ulliare i all
miinhet, men, emedan de oft ast tli'O för tillfftlld antagne, 
lwnna de ombord icl;e åtnjuta ra n[: öfver yngste Premier
Löjtnanten, på samma sätt som de arHlre Sliepps-Libarne 
stå näst efter yngste Secund-Löjtnanten"'·). 

") Hmu Läkarne för öfrigt i allmänna tjcnstcförh ii llamlcn och vid till 
fällen af t. ex. Solenniteter vå hofve t, m. n sUill en , lwa res t Offi 
cers- Corpser kunna möt>Js , förr bli fvit nosedda , torde man finna 
bäst deraf, att vederböran de 1840 fu nno sig föranlåtne till dDn ut
tryckliga förklari ng , att i sådanc fall ingen skillnad fin ge gö ras 
emellan L:ik'.lre ocl1 Olficprare. 
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Uniform. Sl;epps-Läkarnes uniform är ar blått kläde 
med samma snitt och lwappar, som Flottans öfriga OlficPrare. 
på mössan hafva de samma guldgalon, som suballeroa OIIice
rare , med militärt fälttecken. Såsom distinction bäres på 
kragen af Öfver-Skepps-Läl>arne: ett anl;are och en h:scu
Japiistaf, i kors laggde, af gul metall j af Skepps-Läkarne : 
en ~sculapiistaf af gul metall, och af Under-Skepps-Läliar
ne : en A'.:sculapiistaf af hvit metall. stabs-Läkaren bår ett 
enkel t guldbroderi på hage och uppslag. Läkarne vid Ho
spitalet och Divisionerne hafva galoner på kragen efter siu 

grad. 

.Anställning. Skepps-Låkare-bestållningarne tillsåttas af 
Marin-Ministern på förslag af stabs-Läkaren , som bland da 
erter offentligt anslag inkomne ansölminear utvalt trenne. 
Till ordinarie suballerna Läkare-tjenster utnämner Konungen, 
såvida den ifrågasatte tagit vederbörliga examina och med 
goda betyg j i andra fall sker utnämningen af Marin-Mi
niste rn. 

Sjukvaktare. Till bildande ar duclisa sjukvalitare, hvar
af behofvet ejorde sig särdeles känbart undc1· sista krigs
Aren , bar Marin-Ministeriet sistlidet år vidtagit ett högst be
röm värdt beslut. Ar l:a Divisionens I:a Comp. utväljas hä
danefter 10 matrost>r, att, två åt eåncen, på Sjöslatens Ho
spital inöfvas till sjul;vali!are-befattning på fartre. Under 
lårotiden erhå ll a de fri kost och vistelse i Hospitalet, stå 
under samma disciplin som den öfriga betjeningen , erhålla 
efter slutad undervisning en douccur af 5 Hhdlr, då de upp
fört sig väl och förvädvat nödig duglighet, och erhålla för 
den tid, då de användas ombord å kriassl1epp, ett tillägg af 
2 Rbdl r i månaden. De förrättningar, hvari de inöfvas och 
undervisas, äro: att lyfta, flytta och bära de sjuke j bistå 
Läka rne vid förbindning af sår och bl?nbrolt, vid luxationer, 
Chirnrgisl>a operalianer, tillaga förb andslinne och cbarpie j 

Ulstry<:ka plåster och salvor, lwka grötomslag, bereda senaps-
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degar, iogifva mcdicamcntcr, tillaga en sjul;s5og, använda 

frietioner, bereda bad, applicera touruique!Lcr, lavemen ter, 

sätta ielar, åderlf1ta o. s. v. De blifva ocl1så öfvade i att 

uppfatta Lälwrens ordinationer, så att dessa med hänseende 

till de sjul<es diet och Liil;.emedlens anviiodnine noga verk

stiiilas i den tid, då de sjul;e lnwna vara öfver lemnade ensamt 

åt deras omv5rdnad; likasom i att ei fva Liilwren tyJiig 

och bestämd förlilarine om de förändrinear i den sjukes 

tillstånd, som inträffat sedan Läkarens sista bes öl>, i synner

het rörande medicamenternes verkninear. Slntl ip.e n sölwr 

man vt\clia och s~tlrpa dPras sinne för snn:chct och ord·

ning. 

Reho..,&rden l Laotl. 

Jncassernering. Egenhetc rne af helsovånls- in r[ltl ninr:en 

för Danska 1\larinens rasta mansliar litlllna sv5r lir;e n bedöm

mas utan i sammanhane meJ den för detta mans!inp allde

les egna och knnslie vid- alla andra ~lariner i verlden oöfver

träffude och oöfvrrlr[\f[Ji~-:a incasserncrings- nwthoJ. K öpen~ 

hamns Nybode1· ntt:öra en sf1rsliil tl staJsdcl, med räta, bre

da och snyt;f,a gn!ot·; husen tillhöra stat i'n 1 flfO en, sfJ.IIam 

två vf11 Jincar hiiga, och äro anslacne ti'll större ell:e r mindre 

Lostflilsljt] en ileter för ma troser och arbetare , llnder-Oifice

rare och ett viss t antal Office rare. Hörnhusen, hv uri vanli

cen Officerarne bo, uro valilstalioner, livarifrån ordning o-eh 

polis handhufves i alla rigtningar. förr va r Nybodernes he

follming frnldud såsom freJstörande och öfverdåJir:; nu är 

den väl ansedd sf1som högst fredlig och ordentl ig. Nybo

derne hnfva inom sitt onH5de egen fattieiariitlnine, småbarns

slwlu, slwla för äldre bJrll, sju!. hus och hvad annat, som 

för ett vfll ordnaJt. samhfllle anses beliö!lif,t. Barnen upp

fostras till vascndtliiJ del på sl<ttcns belwslnad, såvida de 

meJ böjelse förrna anlag att flit' fram tid en användas i \[a-
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rioens tjenst. Äl•tensliap mellan Nybodernes härlwmlingar 

gynnas med vissa bestämda fördelar. De sjuke sliölas. hem

ma, när sju lidomens art sådant medgifver; annars miagas 

de på det nära centralt belägna Söetatens llospital, der de i 

alla fall ve ta sig vara iclle lånet ifrån hemmet och de sinas 

omsorger. Hustrur och barn njuta äfven fri Lälwrevård och 

fria medicamentcr, men enJast uti eget hemvist. Att såda

na omsorger och uppoffringar måste inverka höest fördclali

tigt icke blott på mora liska, utan äfveu på alla sanitära för

hållanden, är lätt att inse. 

Söetatens Hospital. Söetatens Hospital i Nyhode r är icke 

stort , men vil l hållet; har I Ii rum, med brunmålade golf, 

och in all es omllring 200 sångnr. Uti hvarj e rum är en af

stängd plats fÖl' den qvinliga sjulisköterslian. Utom henne 

äro ma troser använda, såsom förut är nämdt, enliijt regle

men tet för inöfoing till sjul;valitarebefuttninc på fartn;. Sjuli

sköterskorua lyda under en "Oidl'rue". Sängarne ~i ro för

sedd a med kru llh 5rsmadrassel". Ett rum ~\r afsedt för Chi

rurgiska inst rumenternes för Hospitalet och Flottan förva

ring; ett rum ar inredt till kapell, ett till Apothek, der en 

Provisor af d ~n privileeierade Apothel;arcu hålles för dispen

satian till både nospilalets och Nybodernf's sjulw. llospita

let har en Direction af 3:ne Direclörer: Genera[-I\ries-Com

missa rie n, en Commendem-CapitJine, oeh Stahs-Liliarcn. Ho

spitalet har ~: n e afdelninear, vid h vill;:~ h varde ra ~\r en Öf

ver-Lälwre , biträdd af 2:ne Undr.r-Uil;are. llospilulsval;tcn 

besörjes efter tour af llnLier-Uliarne, så att livar och ru 

af dem hå ll er va.lit livar 4:dc dag. För att controllera den 

medicin, som utlemnas till sjulie utom llospi talet, ut· Dispen

satians-rummet försedt med ett af Directionen auloriscradt 

protocoll, hrari vederböraode införa alla från staden inlwm

ne reqv isitioner, hvillws rildizh et Öfvcr-Läli~lren vid sitt dag-

' li ga sj ul1b esö li att esterar. !J elsamma ial.t!HGrs med ursccnJe 

på Wrbands-reqvisilcr. Ehouomislia sul,cr, s5som llilfrq;rJil 
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och dylikt, la ej reqvireras !rån flospitalet, emedan det bör 

antagas, att de , som behöfva slike ting , antineen Löra be

kosta dem sjelfvt>, eller inläegas på Hospitalet. 

Söqvces(huset. Det s. 11. Söqvresthuset, som stiftades 

16711 och 1 GSS sattes i förening med en allmän Assistents

inrättning, hvaraf det ännu draser rika inlwmster 1 an vandes 

visserligen icke mera såsom sjul;hus, men är att anse såsom 

Förrådshus för hela Danska Marineos sjul!vårdsmateriel. Det 

har en egen Directioo, hvari stabs-Läkaren är medlem, och 

bidrager på ett utmärf;t sätt till fartreens och sjukhusets för

seeode med lostrumeoler, Bandager och öfriga elfecter för 

sjul1betjeuingen. Nästan alla lnstrumenteroe äro nya, eme

dan, vid en 1835 företaeen revision af Söqvresthusets förrå

der, nästan alla befintliga lnstrumenter blefvo casserade och 

försålde, hvarefter nya och emot vettensiwpens framsteg sva

rande sl;yndsamt och för hela Flottans behof blefvo anskaf

fade och inl;öpte. Dessa inst1·urneoter äro väl hållne, och 

förvarade uti egne dertill inrättade instrumentkistor. De stå 

under vård och tillsyn ar en Uoder-Läl;are på Söetateos 

Hospital r:mot ett årligt arvode, och få endast utlevereras 

under Stabs-Läl;arens öfverinseeode. Öfriga sjul<vårdsper

sedlar förvaras i Söqvresthusets dPpot under dervarande In

spectors vård. 

Hospitals-bibliothek. På sista tiderne har , man börjat 

anskaffa arbeten om elimatens inflytande på helsan i tropisiHl 

och arctisl<a länder samt om endemislia sjukdomars väsende 

och behandling, för att på hegflran kunna utlånas till skepps

Läkarue på fartyg, som besöl;a Ost- och West-Indien. Den

na samling är lii<Väl ännu högst fåtalig, emedan den icke 

innehåller annat än 2:oe Eneelsfia arbeten och ett af numboldt. 

Hospitals-tjenstgöring. Några reglementariska bestäm

melser för Lälwroes tjensteåliegaoden i land känner man ic

ke till, utan raneeras sådant efter stabs-Läkarens discretioo, 

dock så att Öfver-Li\karne äro förpliglade, att h varje månad 

genom tiospitals-Dircctionen till General-Comn~iss_ariats~Col

leginm insända fullständiea sjulilistur och redov1snmear öfver 

förbrukade medicamenter och förnödenheter. Dessutom sko

Ja de afgifva veclioförslager till Stabs-Läl;aren, lilisom de ut

om Hospitalet ljenstgörande Öfvcr-Läkare. 

Approbation, Cassalion. l\lan har visserligen påtänflt 

föresl;rifter för cassationer och approbationer, men hittills 

låtit bero vid vederböraode Läkares eget omdöme, att i des

sa afseenden sjelf upprätta reglor. Lil;viil synes man vara 

angeläeen om , att approbation icke må ske genom annan 

Utl.are än den, som tillhör den Division, hvarvid personen 

r10mmcr att anställas. Äfvenledt>s anses cassation böra verk

ställas af en Commission, sammansalt af Hospitals-Directio

nen, nospitalets Öfvcr-Lällare och Öfver-Läl1aren vid den Di

\'ision, dit den framstälilla personen hör. 

lllelsovAr«len till sjö!!. 

livad beträlf3l' antalet af Lal;are på de olil1a slagen af 

kriesfarty g, har det varit vedertaget bruk, att på Linieskepp 

och Fregatter aos:Hta 3:ne Läliare, på Corvetter 2:ne, på 

Briggar 1, och på Ångfartyg l eller 2 eftet· fartygets storlek. 

Under sednaste krigshändelser har man lil•väl funnit sig nöd

sa l;ad insfu';inl;a antalet på Fregatter till 2:ne och på alla 

mindre fartyg till l Läl;are. 

Med hänseeode till Skepps-Läl•a rnes tjenste-åligganden 

skulle man visserligen åberopa det flnnu gäll3nde Sö-lll·igs

Artikelsbrefv et af 1752 och Skepps-Chirurgs-lnstructionen af 

1789, men då dessa författningar äro under omarbetnine 

och snarligen utkomma i förändrad form under namn af nln

structioner och P.cglernenten fö1· tjensten på Kong!. Skepp 

och Fartv••" må här i sin helh et införas blott de i sednare 
'", 

lider alfatlade uestammelser, som i början af Slirpps-Sjuk-
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Journalerne finnas allryckte, röt·ande redovisn ingen för me
dicarnent-förbrulmingen , de sjukes behandling m. m. De 
aro approberade af Marin-Ministeriet, och påt.ecl1nas föt· hvar 
och en af Commissariats-bureaun. 

"J n s t r u c t i o n 
för 

Herr (Läkarens l;aral•ter och namn) 
silsom (Öfver-) Skepps-Lälwre pd (rartygets namn) 

bar att införa i denna journal, som innehåller (antal) sidor: 

I. förteclming öfver Med icamen ter, Instrumcnter, Banda
ger och 1\eqvisiter, som vid expeditiouens början äro honom 
öfverlemnade, äfvensom öfver dem, som sedermera lwnna 
af honom reqvireras och emotlagas, för hvilliet allt han har 
att aHägga noea rällenskap och står till ansvar; 

2. Nöjalltig berättelse om enhvar af besä!tnineen, som 
under expeditionen blir sjuk och behöfver Läkarevård ; 

3. Hvar U:de dae en lwrrt öfversiet öfver manskapets 
sundhetstillstånd i allmänhet och, derest deri förekomma af
vikelser från det vanliga, hans motiverade tanka om orsa
kerne dertill, och huruvida dessa med nåeot medel kunna 
häfvas eller under liknande omständigheter förebyggas. När 
denna öfversigt är författad och införd, skall journalen före
läegas Sllepps-chcfen till underskrift, h vilket för öfrigt kan 
sl1e oftare, när Chefen så förcskrifvcr; 

4. Afsl!rift af de ordres , Skepps-chefeo lwn Hona för 
godt utfärda antingen angående besä ltningens sundhets-till
stånd i allmänhet eller rörande ensliildte sjuke; 

5. Afskrift af h varje anmälan, rapport, reqvisition, för
slag ellet· dylil1t, som han under expeditionen kan finna sie 
föranlåten att sllriftligen till Sl!epps-chefen ingifva, jemte de 
derpå emottagne sva r eller påföljd c resnll<ller; 
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5. Afskrift af de altester eller förklaringar, som han 
sjelfmant eller på andras begäran utfärdar rörande vissa 
personers helsolill ständ, tj(·nstcduulighet, sj uhuomsåkomma, 
bristfällighet ell er annal desslil>es; 

7. De anmäl'liningar, han under expeditionen finner 
sig befoead att eöra angående medicinalväsendet ombord 

t 

t. ex. om medicamenterues placering och consenation, de-
ras verlisamhet och tillberedning, om födoämnenas och vatt
nets beslwtfenhet, om localcn för de sjulie, om deras sl;öt
sel och beljening-, och mera sådant; 

8. Afsl;rift af det intyg om lj ensteförhållaude, som han 
sjelf af Sl;epps-chefen rrhå ll er, iifvensom af dem, som han 
för underlydande Låliure utfårdar; 

fiit' öfriet ställer han sig Sökriesarlikelbrefvet och den 
för S!iepps-Chirurgrrne eifna instruclion af år I 789 till ef
tenällt'lse, hå de i sitt förhållande till Chefen, och med af
seend e på hvad deri för öfrigt anbefalles." 

Medicamenterne. ~Ied hänseende till medicament-le-
veransen eäller den föt· såväl Anmlen, som Flottan autorise
rade Pharmacopoea milituris af år 1840. Medicamenterne 
taeas hos den Apothel1are, som lemnar lindrigaste priser, 
och harva på sista tiderne erhållils 411 procent billigare än 
h vad taxan bestämmer, oaktadt ApotiJelwreu är förplietad, 
att vid expeditionens slut återlaga alla de rnedicamenter, 
som iclw på något sätt taeit skadn. Dessa sednare använ
das i alla fall till största delen i den dispensationsanstalt, 
som är förenad med Söetatens Hospital, emedan de oftast . , 
1 synnerhet på kor·tare expeditioner, icke Il unnat ta e a sådan 
skada af fnkt eller skeppslullt, att de förlorat sin medicinska 
användbarhet. för medicaments-reqvisitionerne äro för
fattade tryclite blanketter, l!Yarpå sådane läkemedel , som 
erfarenheten speciclt för krigsfartyg funn!t oumbärligast, fin
nas uppförda; men Skepps-Läkarne äro icke derföre fOrhin-
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drade alt efter egen åsigt om läkemedels större eller min
dre användbarhet ombord erhålla stabs-Läkarens tillåtelse, 
alt utesluta c\t eller flere af de på listan uppförde läkeme
del och få andra upptagne i stället. På alla sedan 18~2 
byggda fartyg är iDråltningen för medicamenternes förvaring 
särdeles ändamålsenlig förmedelst ett i grannskapet af La
karens hytt placerad\ sl;åp, som upptager en obetydli_g . plats 
i förhållande till den mängd medicamenter, som den mne
slutas. Detta sliåp har endast glasOaskor med inslipade prop-

1• ch bleckdosor hvillia tillhöra fartyget såsom par , pors 1n o , . . . 
fast inventarium. Installationen af si'irsl;lldt hytt för medl-

mnaste naturJ iotvis i hvarje fall modifieras camenter m. m. " 
efter lol;alen, ehuru sjelfva skåpet har en fastställd cons~ruc-
tion. Till fartyg, som icke ännu äro försedda med s~dana 
kåp lemnar Apathekaren de be bötliga glassakerne, Jemte 

s ' d" . l t · 11 trattar m m hvi ll;a vid expe 1110nens s u Vlgter, mor ar 1 • ., n _ . 
"t t emot 6 1 proc af inköpspriset sasom ersattmng a er aeas 'l • 

.. b ndet Innan räkningen öfver de af Apot11ekaren for egagna · · . . . 
l 

d medicameuter och reqvisiter anv1sas llll betalnmg, emna e r · k 
bl' den först underkastad granslwing med ledning a SJU --

lr Såsom särdeles vigtig för beqvämllghet och journalerne. 
d med·1camenternes beredning och dispensering snygghet vi 

förtjenar alt ihågkommas den vid sidan . af medicament-
skåpet upphängda vattenkanna med kran och til~hörande fat. 

D 
mmer omkring 2:ne kannor, och är ungefar af samma 

en ry J" r-
t \·lon som de uti våra Svensila Apothel\ van Igen o-eons rue , . 

k [)de men 'If tenn eller zink. De örter och species, re omma ' ' n 

m icke förvaras i blecl•dosor, tagas aldrig i papperspasar' so ,. . er · 1· buteiJ'er hvarioenom de natur 1gtv1s eons -utan 1 van 1ga , .., 

veras väl. 

b d (j ·n en bestämd Sjuktält. För de sjuke om or nnes l g 
plats. Vanligen får skepps-Läkaren samråda med Che~en 
och efter omständigbeterne utvälja den plats' som för !III
fälld kan synas lämpligast. Sjuke med lindrigare åkomma 
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qvarstanna gemr.nlit:en på trossLolten, livaremot för febersju
ke afskiljes ett rum i fören på batteriet. På 60-l;auons
Fregatlen, Dronning Maria, har ulifvit inrättadt ett fast 
sjul!rum i fören på trossbotten. Der \;unna hysas 10 sjulie 
j fasta sängar och 2:ne i lwje1·. Från batteriet erhålles nö
di gt ljus och luft genom en lncl1a endast och allenast för 
drlta behof. Äfven finnes en fast water~loset, som mycket 
bi drager att förekomma luftens försämrint:. Delta är det 
enda farlj'g i Danska Flottan, som har fast sjuidokal, afskiljd 
från besältningens rum. 

Operationsplats. Vid ett far\ n: s ldargörinr:: till träffning 
skall S\;epps-Läl;aren med sina biträden taga plats i lastrum
met aliterut, eller i storlasten 1 efte1· bt•pröfvande, för att 
emottaga, förbinda och, om nödiet anses, operera. Till den 
ändan iordnineställes ett golf af hräder 1 lagade på de dt·r
städes vanligen sammanstufvade valtencisterner. På mindre 
fartyg brukas Olficersmessen. Att dessa ställen erbjuda fö
ga utrymme eller beqvämlighet torde vara af mindre bety
denhet, då man besinnar, h vad både theorie och praxis gif
va vid handen: all ncmligen h varje operation, så vid t möj
li gt är, bör uppslijutas, tills bataillen är slut. De af Stabs
U\I;aren Mansa uti relationen om sundhetsväsendet på Dan
slia liriuss\;c:pp omtalade operations-laternor och stolar af 
egen construclion för blesserades transportering och ned
halni nc genom lnckorne finnas sannolit.t endast i project 
eller modell , emedan de voro alldeles ol;ände för tjenstgö
raode Läliare ombord på fartyg 1 som besöktes, ehum de 
fö revisades vid Söetalcns Hospital. 

Sundlieten ombord. För sundhetens bibehållande om
bord hålles fartyget rent genom daglig skurning och spol
ning af däck och batterier. De lägre rummen, s~som tross
botten och last, renas helst på torra vär,en, emedan fulltig
beten måste anses såsom en af sundhetens farligaste fiender. 
Luftförbättring anses icl1e kunna åstadkommas bättre än cc-
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nom de ~Jnliea luftseelen eller våfcylindrame, med de af 

Dansiw Commendören Gandit införde förbätlrinear, hvariee

nom dessa sep,el sjelfva ställa sie efter vindens förändrade 

rietnine. Denna ventilationsmetbod anses endast kunna öf

verträffas af Eneelsmannen Reids, som eår ut på att medelst 

kabyssens eller annan anbraet värme åstadlwmma Iuftström

nine uti rör, sträckte från slwppets nedre rum, oci.J sålunda 

bortleda den förderfvade luften. Vid framtida constructio

ner af fartyg lärer man icke försumma att brinsa denna 

method i användnina. Brul1et af chemisl1a lufHörb<ittrines

ruedel vill man ingalundJ rer,lementera, icke en gäne den ar 

Eneelsmännen prisade chlorzinken "') till förstörande af den 

eenom slaavattnet upplwmmande skeppsluliten. Denna anses 

bäst kunna minslias eenom att följa det Franslia brul1et, att 

ofta insl~ppa frislit vatten och hålla pumparne i gång. Så

som vidare medel till sundhetens bevarande, föres sträng 

tillsyn öfver mansilapets personliea snmghet. llvnrje mändag 

är bestämd till allmän tvätt, hvartill helst gifves färslit vat

ten. Till anli ars tvättas lwjerne 2:ne gånger i måoaden, till 

segels åtminstone l gång. flvarje Onsdae tillhålles foll;et att 

lufta sina säckar och salier. Icke utan nödvändichc·t får man

skapet tillhrinea tiden på trossbotten ; n3con tid fön· ån 

kojeroe nedtaeas och folket gåt· till hvila, blifva alla aOägs

nade från trossbottrn för att underlwsta den en genomgri

pande utlurtnioe. 

Skeppslwsl. Ehuru kosten ombord hnfvudsaldigcn är 

ber[1lmad på sådana n(iringsmedcl, som hwna tåla att i läng

re tid förvaras, såsom l1firdt bröd, salt O<isli och kött, har 

man lik1äl iclie sparat någon lwstnad för all Yid sine till

rällen förelwmma de sl;adliga Verkninearne af dessa sakers 

lång1·arir,are brul1. Danska t\larinen torde vara den första, 

•) 1 Del chlorzink siwtie upplösas i 06 D. vatten och dels nedbringas i 

. p11mpsoLen, dels använ tlas såsom heslänkningsmed el i Sjukrumm~ t eller 

U!lnOrstädes, till 3Lt rena luften och tillintetgöra miasmuiiska Umnen. 
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som Jwn herömma sir, af att l1afva i större skala tillämpat 

aovi1ndnmgen af preserverade födoämnen i hermelislit slutna 

käri. för man skapet i allm;inhet medgifves således på länr,re 

resor iclw blott preserverade liötlr<Hlct' utan äfven surkäl 
) , 

torrkad gröoliål, saltad löli, caffe och chocolat. Jnlwlit mjöfk 

och preserverad potatis har man visserligen funnit vara de 

utmärkta ste förfri slwingsmedel, men för dyra att ~nnna ifrå

gakomma för andra iin sju ke och convalescenter. För öfrigt 

kan Chefen i samrad med Sl!epps-Lälwren på främmande 

orter uppliöpa och utdela, hl'ilka förfri slwingar som helst. 

Den reglementerade skeppskosten är följande : 

l
~ rot thevatten af i, lod the och l J lod socker, 

frulwst. eller 
~l .. •. \1 
Ollebrod af i rot öl, f '$ bröd och 2 lod sirap; 

Obs. Till theet, som beredes r,enom infusion ocJ1 

ej eenom kokning , ätes smör och bröd ar das

liga portionen. 

~ Ottinp,liar ärter, kokta pil ~ 'fb fläsk med 61~ Pot 

;itlilia - 4 p.ånp,er i l'eclian. 

Gröt af 11~ Ollir lwrneryn, -.i'l TF smör; sa lt f1ött 

Mill dog. J 'fl) -- 2 gånger- i veckan. 

CqnsoppR n f 2\. Ollir l;nfrrgryn, 2 lori sirap, 2 

Jod sviskon och 11
1:! Po t fillilla ; salt liölt - i 

gf111p, i vrclian. 

{
The med smör och bröd, slisorn vid frulwsten, 

Afton. 
eller i stället fö1· thed Ti- Pol bränl'in. 

Uvar man erhåller dessutom daglieen i '$ smör, att förbru

ka till hvilka mål han hel1agar; l Pot öl; l 'i1 torrt bröd 

af sammanmald r5emjöl. Om Söndagarne gifves fint hårdt 

bröd. Bränvin får ej tilldtdas till frulwst, utan endast till 

aftonmaten, och ej till y nere personer, ulan gifves dem i 

ersältning th epor t i on el la penninear. l sednare tider ha r 

likvål Lränvinrt p, enom uppmuntran och exemplets makt !l·if

vit 1i ka för dr ! 1ida sund are tl1 ed, som sf1 vunuit follicts 
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tyd111, all det åfl'en S)Bes viljj uttrf1nga tid fön så ontticli

ta "öllt'LJrödet". i'i~r fartyg ligee1· i hamn, gil\·es 3:ne gång~ 1. 
i \'ecllan fflrskt kött och soppa med grönsaker, salt och "'J11J: 

Olkr hafregryn, hvarvid l n f:irskt l1öll anses lika med ~ n 
fläsk eller l n salt kö t t; 1 gång i veclian gifves f{irsk !hk' 

om den står att få; undu hela tiden mjukt bröd' sa be

råknadl, alt 7 ~ n mjukt svarar emot 5 n hårdt bröd. 

Vallen. Vallnet till dagligt bruk för mat och dqcl1 

fönaras på jerncisterner, h\ilka visat sig hafva betydli~:t 

företräde framför trädkärL Destilleringsapparat efter Fran

syskt mönsler har man försölit, men ännu ej stadgat sitt 

omdöme om dess oumbärlighet; emedlertid har mau icke 

kunnat förbise d<>ss stora fördel för besparing af fftrsl1t vat

ten till elwnomisl;a bchof. 

Sjuk· lwst. Sjul1-kosl-rcglementet utesluter fliisk, kött 

och ärter. Hel sjukportion är till frulwst och aflon alldeles 

lika med skeppskoslen, men till middag utgöres den endast 

ar ~ Pot tjock hafresoppa af 1
1
0 Otkr gq·n med -lr; 1l sirap, 

-lr; 1l svislwn, .}2 Pol ättilia och 2 +:r Oll1r salt. Dess

utom girves ~ Pol tunn hafresoppa, alt driclia under daeen, 

af "'1.1zy Otl1r eryn med lika öfriga ingredienser. Brödet till 

lheet l'lr fint håJ(lt, -i n till hvarje mål. För half portion 

bestås äfvPn lika mycket the till frnlwst och afton , men af 

brödet bestfis endast H n till frukost och ..fT n till arton. 

Middagarne bestå, i\låndag och Fredag, af korngröt med smör: 

i"' Otkr gryn, -1~ n smör och ·~rt:r Otllr salt ; Tisdag och 

Lördag, af "ÖIIebröd": 4 Pol öl, -{6 1l sirap och t n bröd; 

Söndag ar risgrynssoppa : i 1l riseryn med ättika, sirap och 

salt; Onsdag af korngrynssoppa : l 4 O t kr gryn med ättika, si

rap och salt; Thorsdag af risgröt: } 1l risgryn med smör 

och salt. Nål' manskapet förplägas med färskt kött och sop

pa, få de sjuke deltaga i detta mål efter sin föreskrirna diet. 

Sju!rsäng. Som hvar och en af elt fartygs besältning 

erhåller kojklåder af yppersta slag , behöfvas inga särskildta 
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sängförnödenheter för dc sjulie, nesä!lningen får nemligen 

en krullhf1rsmadrass, en dito kudde och 1-2 yllena täcken 

efter årstiden. Endast de sjulie erhålla dessutom lalwn till 

sina lwjer. 

Jledicament-reqvisitions-listor. Till upplysning om re

qvisitionernes relativa storlek anföras här följande exempel 

från år 1 S4 9. 

Förleclming ö{ver 11fedicamenter och Reqvisiter {ör Li

niellreppet "'S!rjold", med 666 man under 4 mrlnaåers, och 

Briggen "Örnen", med 97 man under 8 manaders expedi

tion. 

JJiedicamenler. 
(tagne från Apothek i Köpenhamn). 

Ace~um Squillit. 
V ini 

Acidum Sulphur. rectific. 
tartaric. pulv. 

A<:ther. sulphur. 
Agaricus chirurgo1·. 
Alumen crud. pulv. 
Ammonium muriat. dpt. pulv. 
Amylum pulv. 

Maran t m. 
Aq. Amygd. Am. Conc. 
Argent. Nitric. fus. 
Balsam. Copaiv. 

Peruvian. 
Caicarim chlorat. 
Calix viva. 
Champhora. 
Cantharid. trit. 
Cerat. Simpl 
Chininum Sulphu1·, 
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- c:: t:l c:: t"' c:: o r' c:: o 
S7 ?' "' .. ~ t> 

:::- ~ ;;; ~ t:> !" .. !" ~ 

"' "' C> o 
g. o ::r C" 

p 9 !3 J3 

Cort. Chin m reg. contus 2 8 Pulvis Vermirug. ' Cnbc·bm pulv. 8 ll.adix ColL1mbo tom~. t ' Elix. pcctor~l. 6 Jpecacuanh. pulv. ~ 2 

Empluslr. Adbmsiv. 2 8 Jalnppre pulv. 2 

supra linteum exten1 2 ~ Rhei conc. H 
G u m mos 2 8 - pulv. 8 s 

supra lint.. oxtens. Squillm pulv, 

Mcliloti Valerian. min. pulv. !t ' vcsicator. perpct. !~ 4- Sacellarum alb. pulv. s 2 

Flores Chamomill. vulg. concis. 2 1 Sapo Hispan. alb. 2 a 
Sambuci conc. 1 Sernina Sinapis nigr. puiv. i 2 

Folia Scnnm conc. 8 4 Species emollient. ,. i 

Gummi Arab. pulv. 2 6 pro infuso pectoral. ' ~ 

Assm foetid. 4 rcso!vent. ' 4 

Hcrba Digital. pulv. 2 i Spiritus Vini rectific<~t issim. 8 t 

Salvim conc. 4 6 Succus Liqvirit. dpt. 4 6 

Hydrargyr. Muriat. corrosiv. 2 Sulpbur Citrin. pulv, 2 

mit. pulv. 2 1 Prmcipitat. 6 t 

Kali Carbonic. d p t. 8 ~ Stihiat. rubr. 2 

- Hydrojodic. 4. 2 Tartdrus dpt. puh·. 8 

- Nitric. dpt. pulv. 2 Stibiat. ' 
1\reosotum. 4 3 Thea Amara. '2 

Lichen Island. conc. - demulccnt. ' 2 

Liquor Amman. Caustic. 2 4 Tinctura Amara. ' 6 

·- Ferri Muriat. 4 Arornatic 

Magnes Cmbonic. pulv. ' 4 Digital. 2 

Sulphuric. non dpt. 2.). ' Guöjac. Ammon. " " MeJ crud. 8 Myrrhre. s ~ 

Moschus. 2 Opii Crocat. 6 4 

Natt·um Carbonic. acidul. pulv. 8 4 - Sim p l. 2 

Oleum Crotonis. Unguentum Basilie Ila v. '2 2 

Menthm piperit. 4 2 .Hydrargyr. Ciuereum. 4 8 

Raparum. 12 4· rubrum. 2 

Ricini. 6 2 de Lapicle Calamin. ' Terebinth. i Vinum Colchic. e semin. ' ' Opium pulv. 4 Zincum Sulpburic. pur. j 

Plumhum Acct dpt. 2 8 27 
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(Följande, till och med The a Pectorat, 

är reqvircradt utom de tryckta blan

kettcrne 

Acidum Cilric. 

Acidum Nitr. dpt. 

Muriatic. 

Aq. destillat. 

Axungia Porc. 

Chloroform ylium. 

Chlorur Stanni. 

Collodium. 

Cuprum Acetic. 

Sulphur. chryst. 

Emplastrum Canthai'id. ordinar. 

Flores Arnicre conc. 

Hcrlla Digital. conc. 

Hyclrargyrum Ammoniato-1\iluriat. 

Lapis Causticus. 

Liquor Anodyn M. Hofim. 

Morphium Acetic. 

Opodcldoch. 

Pilulm Drastic. 

Racli:{ Gentianffi conc·. 

- Liquiritire. 

S:lpo Viridis. 

Spi ri tus Minderc r i~ 

Spongia Cerata. 

Syrupus H uh. Id <P i . 

Tinctura Cantharid. 

Chiore Comp. 

Gentianffi Compc. 

Hhei Amara. 

Tbea Pectoralis. 

Emplastr. Adbsresiv. Anglic. 

2 

q. 

8 

8 

2 

2 

2 Ark. 

Fru c tus C i tri. 4 00 SL. 

Ilimdines Medicin. 200 -

4 

\'inum Oportense. 13 !Ialfbu t. 

Reqvisiter. 

(likaladcs tagna från ApoLhck i Kpliamn.) 

Gla.s om 8 Uns 24 St. 

2 

.q 

2 

2 

2 

8 

2 

42 
6 

G 

6 

s 
4 

H Ark. 

,100 St. 

8 St. 

6 

Glas om 4 Uns. 
Glas - 1 -
Monsurglas. 
Burkar om 2 Uns. 

- ~ 

Tennm5tt om 8 Uns. 
4 -

M<lt;kedar af tenn 
- horn. 

Theskedar af tenn. 
-· horn. 

Trädmortel med rihare. 
Vigtskålar (af olika storlekar.) 
Blecktrattar (af dito.) 
Porslin3mortlar med rifvare (af dito) 
Spolkoppar. 
l\orkat·, större. 

mindre. 
1-Ivitt sk inn. 
Hvita band, breda. 

Knappoi\lar. 
Synå lar. 
Badsvamp. 

smala. 

Dläck. 
Segelg~rn, fint. 
Sytråd. 
Liga tu rtr1\cl, 
Medicinalvigt.er. 
Medicarncntaskar. 
Skrifpappet·. 
Co nceptpapper. 
Maculaturpappcr 
Papp. 
Vaxpapper. 
Grönt papper. 
Glas tratt. 
Hårsig t. 
Filtrerpapper 
Bomull. 
Engelskt Cbarpic. 
Carlsbademålar 

2;. St. 
24-

J -
8-
8 --
4-
1-

24 -
6 -· 

24-
6-
4-
3-
3-
3-
24-
50 -

200-
4-
8-,_ 
8 Brcf. 
4 

64 Lod. 
32 
32 
46 

q. 
5 satser. 

-12 
~6 Böcker. 
~G 
4 

·12 Ark. 
8 -

42 -
1 St. 
2-
4 Böcker. 
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il St. 
8 -
~-
4-
~--
4-
~ 
2 
2 
2 
2 
4 
2-
2-
2-
6-

50-
50-

2-
3-
4 Brer. 
~ 

42 Lod. 
46 
8 
4 
l 

i Sats. 
4 -
6 Böcker. 
4 
[j, 

4 Ark, 
'2 

'• -

i Skålp. 
4 

100 St. 

De uti !'öljande förtechnin~ upp ta ano Instrurnentcr, Ilao

dager och Heqv isitcr ntl emnns fr flll SöriV<Bslhuse ts Depot och 

r t>dovisas der. 

Instrumenter, Bandager. 

Amputationsbestick i Forlcral, 
Trepanations - dito. 
Pörbindnin iTs - dito. 
Tandbestick dito. 
Silfvercntbeter dito. 
Troisquart dito 

2 St 
1 

'l St 
~ 

4 
1 
2 
t -
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Sm~ sprutor i Foderal. 
Lavements-sprutor i dito. 
Scarifications-~pparat i dito. 
Bestick med ~'2 Janeetter och 6 Bi-

stourier. 
Actherinandnings-apparat i foder!ll. 
Lavementsrör 
Petit's Tourniquet. 
J:'älltourniquets. 
Plåsterspatel. 
Kul tång. 
Rahenscbnabol. 
Cauterium. 
Detrusores. 
Forteraler med ~'2 Bougier. 
Cl1arriers Elevatorium. 
Bracheria simplicia. 

dnplicia. 
e!astica. 

Strykrem. 
Flascbenzug. 
Suspensoria. 
1 '2 alnars hinda. 

6 dito dito. 
3 dito dito. 

Pbarmacoprea rnilitari:;. 
Hagemans pincetter. 
Snäppare. 
Slipsten. 
Suturnålar i foderal. 
Carlshädernålar. 
Afkoipare. 
Ny lärft. 
Flanell. 
Vaxduk. 
Charpie. 
Blånor. 
Gamla lakRn. 
Kuddar, större, 

- mindre. 
Kopparthekittlar. 

- kastruller. 
Tennskili:Jr. 

- bägare. 
- ~:<~ickbäckon. 

4 St, 
t-
4-

~
t
t -
4-

liO-
2-
4 -

4-
4-
~-

46-
6-
6-
~
~-'()

öO -
1>0-
50-
4-

4-
4 -
4 Sats. 
4 -
4 St. 

U. Aln. 
42 -
20-
48 Skålp. 
8 -

40 St. 
'i!O
!10-
2-
2-
2~
i~-
2-

• 4 
4-

40-,_ 
t
i-
4 -
2-

, ·-
2-
2-
4 -
f-

4'2-
u-
4i
tt-
4-

·t -
10 st. 

46 Aln. 
8-
6-
' Skålp. 
't -

20 St. 
8-
8-
4 -
i-
6-
6-
~-

CORVETTEN LAGERBJELKES KRYSS Å'l' SYD-Al\IERIK!. OCil 

WEsT-INDIEN ÅREN 1851-52. 

(Forts .) 

Den l Maj på eftermiddagen afseglade vi ifr'ån S:t Bar• 

th elemy för S:t Thomas. Ombord på Corvetten medföljde 

Guvernör llöasum och hans familj samt Tullförvaltaren på 

S:t Barthelrmy Hen· Högberg, de förre på ett kort besök 

till S:t Thomas, men den sednare för att medfölja oss till 

Sverige. Tidil;t på morgonen den 2 t\'I~j ankrade vi i S:t 

'rhomas hamn under den vaclira, på trenne kullar, beliigna 

stadt>n. Guvernör Haasum eicl! genast i land bvarest han vid 

la ndstit:ningen erhöll salut fr(ln fästningen, lnilken salut se
nast af Conellen besvarades. 

Öfverste v. Oxholm är Commendant pil S:t Thomas, dä 
det för de trenne Dansl•a öarne finnes blott en Guvernör 1 

Excell ence Federsen, som har si tt sate på S:t Croix. Af 

Öfverste v. Oxholm hlefvo vi val emottagne med bjudnin

gar till hans bord, m. m. Äfven Officerarne på den Danska 

Örlogs -Bri[~p,en Örnen, Capten v. Dockum, som lf1!] här före 
oss, bidror:o mycliel alt göra vårt vistanrle behagligt. Vi 
tillb ri rq~ ade i deras siillsliap en angenäm dag, som bi\rjadea 

med att tidiet på moq::oneo rida ut åt laodet, till den 

så kallade Buchha~'s vaclir·a omgifningar, och slutade med 

en på Briggen treOigt anordnad frukost 1 som upptog nil.si<Jn 

hela den öfriGa tiden af dagt'n. 

l jemrörelse med araonarue S:t Croix och Porto Rico, 

år S:t Thomas en af naluren föga gynnad ö, åtminstone i 

afseende på fruktbarhet. Men dess lycliliga eeocrafis!w l<igl? 

Eöt' den till eu af de betydlicaste houd<'lsplatscr i West-



408 

Indien. I hamnen Sinas Enropas ull J h~ndcbflaggor, !J vi!l,a 

ditföra och afhemta varor för Orre millioner dollars årlic<'n, 

och då S:t Tho mas tillika li r nwdP!punkt !ör de stora p;l\;et-

. Iinieroa emellan Europa, vVcst-lndir:n, Nord - och Ccntra l

Amerilla, så hitströ mma resande ifrfln verldens alla viidPr

streck, u ppfylla gatorna med en m5ncfa lld o!ilia tungomål, 

och en tränesel och en rörl'lse, som gör alt S:t T homas 

med skä l blifvit kallad den nya ver!rl<•ns Tyrus. Sta1lens 

egentl iga befollwine nppg5r till nära 13,000 invfl!larc och är 

en sammanblandning af mcnnislwr ifrån niistan alla folkslag. 

Dansl1a regering rn har ocllså funnit för· godt att dit förl5cca, 

till ordningens vidmali!hå!laod<e; en garnison af 300 man. 

Dessutom iiro här strunea polis-ordninp,ar, hv;Hföre man 

natt som da g e5r på S:t Thomas r::ator liliö s<ilirr som i 

den lilla menl ösastr uppstad. En lilw v:1dPr som hloli och 

välgöraode jnriJisli iur[Jtlninp,, är d en hiir· så l;alla de 

Förliknings-Domstolen. Då denna domstol redJn i ne

re år varit i verl;snmhet och alltjemt visat fiirlriiffliehe

ten af sit t infl ytund e , så lwn den ide ri\linas ibland 

mennislwvlionens outrörLura inhiilningsfos tcr, utan måste 

erkännas såsom en på det. högsta gagnelig och pral;

tisk samhällsinrällni ne. Öfvertygade att den är nnvänd har i 

l1va rje civiliseradt land, kunn~ vi icke ll !~de rl åla att meddela 

hvad vi om densamma lli rde k~nna. Förlil~tlings-Domslolcn 

är sammaosatt af enda st tvenne af stadens borgare,. livi!lia 

l1varje år ulviiijas af dP rös tecanil e inrwvfnw rnE'. Den sam

maot räder en r,ång i v<-dan or. h ailtid i närvaro af Ordfö

rand en af stadens !{ämners-R:itl, el!Pr nf1got hans ombud, 

hvi!l;a gifva upplysningar och beval;a att allt försiggår Iacen

ligt. Alla tvistemål, med undanlag af brottm51, mils te först 

för eJraeas inför drnna domstol innan dt> !. unn a förelwmma 

inför de vanliga Maeistrats-Rätterna. And:1målet är alt för

lika partierna oci1 försöka att i godo och vansl;aplip, öfvcr

enslwmm~lse af göra stridigheterna, ocl: drr ig ('uom förrl;om

ma vidare r ii lll·g l\ng. D5 nåcon tror sie lid ,l en oförrätt , 
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sfi an mä le r han förh ållantlet för en af nnmnJe 1lomare, h vare f

ter ålda ga ren och den anklagade blifva l1allade till Domsto

lens nftsta sammanl;omst, h varvid båda part erna föredra ga sin 

sal1. Der·efter afr,ifva Domrarne sin lanl; e och föreslå en 

väuli g up pgörelse af tvisten. Lj'Cbs detta och vi llwrcu 

blifva uppsatte och und t· rtPclwade ~f bilda parterna, så an

ses målet lae liee n afe jordt, och kan ide vidare hfmföras till 

hör,re domstol. Vär; r·ar nå gon af parkrna alt fullgöra den 

und er teclillade öfverenslwmmelst'll , så måste Excl;utions

fogd en utlmifva det vär,rade fullr,örar~dd. Kan deremot in

t: r•n förl ikning åstad lwmmas, så hiinvisas målet till lVlagis t

rats- Bätten. Men der, så väl som vid de öfriga Dom

stolarne, äro de sölwnrle undPrl;a s1 öde ikyga ornlwstnader. 

Vid Fö rli llllings-Domstolen, hvaresl [)omrarne fötTå tta sina 

slq ldip,heter utan arfvode, och inga advolwler f1ro berätiiga

de att upptriida, uppeä afr,ifterna icke öfver 1 ! dollars. 

Af 330 mål, som är HH9 förevoro i111ör tlennil Domstol, 

blefvo 226 vänsl1aplig en uppgjordJ. De v;ilgörande verknin

garn e af en sådan Domstol flro så otvetydiua, alt det vore 

beklagli{lt om de ej lwmmo att införas ä!'ven i andra länder. 

Båglös heten och eeennyltan tyclws \'ara de enda, som der

vid simli e förlora. 

Lördaes morgon den J S ~J aj afsep,lade vi ifrån S:t Tho

mas. Vår bestämmelse var nu till Port au Prince. Med 

vinden sydost r,jordc vi god fart s l yrand~ emel lan S:t Tho

mas och La Caravelle, h varefl er vi t;inc o nord om Porto 

l\i co. Fi\ ljand e daeen vid midd<lt;sliden [lngo vi sigte af 

Cap 1\aphael på [layti. 

Den I I på mo rgonen Il neo vi sic te af Tor fuga, och 

sam ma dae på afton en rundade vi Haytis ves tligaste udde 

Cap S:t Nicholas. Wir i lä af flay ti s li ö!Ja land , ,·ar 

passadvindens herraviii de sint och, för en frisli nordvestliv, 

vin d sealade vi låocs !w ste n, som i m öl'!; re t l;und e Il d !igen 

bcmärl;as cenom dc svarta blixtrauJe moht, som hiinr.dL• öf-
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ver densamma. Vi kommo just den tid då S:t itlarks liana
len är som besvärlieasl; då vid solnedgången häfliga torna
dos komma nedv5llrande irdin bergen och oftast på några 1ft 
timmar, vräl;a en sPglare tillbaka lil,a långt, som han med 
den labra vinden, u u der hela dage n hunnit arbeta si?, fram, 
Under natten och följande dagen pressade vi derl'öre med 
allt h vad segel föras l•unt!e, för alt innan aftonen, om möj
ligt, hinna igenom kanalen. \\'len den labra Vt'stliga \indeu 
ingaf icke m~cllet hopp, alt vi innan mörliret skulle hinna 
{örbi Areadins, baliOm hvill1a var den närmaste anliarsä tt
JIJOg. Redan på eflt•rmidtlap.en samlade sig ljocka regntli[;ra 
11oln öfver heq~stopparne på ömse sidor· :r f kanah·n, hvilka lyd
_igen låto förslå IHad som liOmma slwlle. ~Jcod ledsegel på, 
och alle man på däcl<, pressafle vi fralllåt, för alt om möj
ligt, hinna igenom inn~rn ovadret utbröt. 1\lockan omkrin:; 
åtta på arton sJuainade ,·inden från S.V. till Ost. hvarigenom 
vi fingo riilt sticl; i siM. Näslan i samma ögonblick började 
molnen lossoa il'riln br q;en, en svår by nall,ades r~lt för
ifrån, och efler iiunn nå1:ra minnt er insveptes vi i ett. oge
nomlriirrgligt mörlier m~d slörlrt•gn, blixt och åsl1a, och en 
orlwnlili vind för h vi Il{(~ n Corvellen, med alla seeel bergade, 
måste länsa ut ip,enom kanalen. lcl;e förrän emot. midnat
ten mojnade det så myeliel, att vi liuode sälta segel, och 
då vinden sellermera drog sif~ v.-st om syd, lågo vi åter lmrs. 
Men nu blef det deremot så labra vindar, alt 'i under det 
öfrip,a af natten och följande t!agPn {:jorde endast salila fart. 
stundom liaslade ,·inden iHven emot, så att vi måste liryssa . 
vi hunno dock så långt (l!•nna dap,, alt vi på ertermitltlap,en, 
då vinden ble f frislwre, fln go sig te på Areadins, hvillia äro 
små, låea, tätt bevuxna holmar. ~l~·n vid samrna tid, som 
vi npptäclite dessa holmar, bebådade hergslopparne elt lik
artadt sliådrspel med hvad vi aftonen förut hade erfarit. 
Vi pressade derföre med segel i det längsta , och voro re
dan i det tråneaste passet, endast några q vartmil ifrån Ar
cadins, dä molnen , furdica all ucdstörla 1 äter började röra 
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pä sig. Alt aterigen länsa ut, och förlora allt hvad vi hade 
arbetat oss upp till, vore alltför härd!, hvarföre vi denna 
arton måste försölia, att om möjlict bibehålla vår plats. I 
denna afsil!t bergade vi sliyndsamt al la segel med undantag 
af 3-refvat!e märssegel, hvilka måste föras för alt rå slu:' JlPS
mal<t och i det triinga farvattnet lwnna manövrera rartyr,et. 
Detta \·ar iclie väl undangjord!, förrän vi hade byn ärver oss, 
lilw ogenomtriinBiiet mörl1 och ösregnar1de, men liansl<e icl;e 
fullt så våldsam som den föregående aftonen. För första 
anfall et måste vi länsa elt par liabei!Cwgt!er i lä af ett ut
slijutande rer ifrån Gonaive, men geuast derpfi lade l' i till 
vinden och gåfvo sedan iclle efter en tum. ~löl'liret tillät 
oss iclie se slriinderoa, hvarföre vi endast cissningsvis kunde 
berälwa då det var tid att lägga på andra bor;en. Sålunda 
höllo vi oss till inemot Id. 10 på aftonen, då byn hade rasat 
ut, och vi åter lwnde ölia segel. i\len lil<asom föregå ende 
dygnet blef det Mven nu mycllet labrrt. Vi hade docli ge
nast \·id dagningen de efterl iinglade Areadins inom synliret
sen, och lycl<ades, ehuru lånusamt vi framsl;r('do, att uppnå 
dem vid middagstiden. Detta \'U[' ochså hög lid' ty eenast 
på eftermiddaeen, tidigare å u de föregående clagaroe, voro 
molnen på berestopparne återieen full-laddade med en ny 
sats. Detta bek~mrade oss docl< fösa, ty vi voro nu vid 
anlwrsattnine. Innan byn hann öfver oss, li\go vi treOiet till 
anliars med alla seglen beslap.na. Följande morgon lallade 
vi och stodo ned till Port au Prince. lJtanför inloppet er
höllo vi lots, som in för·de oss em ellan en mftn!Jd farli:;a liO
rall-rer, hvarefter vi ankradtl kl. 2 på eft. m. 

Pot·t au Prince är omgifven af en sliön natur, men 
ehuru staden egt•r sto1· utslriiclilling framst itller deu docl< ett 
obetydligt utseende. Byg(lnath·rna iiro små och låga. Sterr
hus, äfvensom mer än envfwings-höt:a trälJus äro oanl'and
bara, iföljd af de ofta intriiffaude jordhilfningarna. Man har 
till och med liOmmit derhall, alt. ifrån Eu~land införskrifl'a 
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jerohus, hvill;a just nu voro under upps:,ttninc, och voro sil 

starl;t förlwndna och samma11nit:~Je, att man hoppades de 

ej siwlie liiLl af jordskatrven. - l Purt au Prince fu· ett 

Svensill och Norrslit Consulat. V(u· Consul, \\'l:r Tweedy, var 

bortres t, men Consulatel förestods af hans lwmp<q;non ~'l:r 

Sewell. ~l: r Sewell emolloc oss med den utmflr lila ste east

frihet och d5 han tillil;a var en l'örmöcen man, och hade 
J 

~dslwiird familj, så var vistan1lel i hans hus så mycket anee-

ni.imare. - Den 18 \\laj hade vi nåden alt erhålla audiens 

hos K•·j sa r SoulouquP. ''år Consuls samt Eneelslie Con

sulns eldl)ar:~>r ålite vi till det Krjserlica palutsct, som var 

en stor env5ninc~ träby::cnatl med horcuård och bcvalwd ar 

200 mans val;!. Vi blefvo infördJ i ett rym lit: t rum, möb

lerallt som ett parfour i ett vanliet EngPisli privathus med 

bOclier och gravyrer p:1 borden m. m. Eller en halltimmas 

va•;tan öppnades tviinne dubbeldörrar, som förde till audi <· ns

salen. Här· stod del Kejserlip,a \\l ajestiitet miut framtör oss 

på en upphöjd sammetsldiitld tilronsl<illninp,, och hatten på 

hufvuJct. lian var klf1dd uti en mycl,ct rild t;uld!Jr·odernd 

b!i1 fraCli, lrel\alllig hall, och euldgnlonerade !nita liaSchmii'S 

undPrldätlt•r. s5 snar t vi l1ade inlwmmit artor, ban hatten, 

hvilliPII han öfvedemnade till en bredvid stående Generals

person, och satte sip, på sin throo, samt bad oss sitta ord 

pf1 n5ora lirinesUiende stolar. l\'letl en ol;onstlad och frynt 

lig mi,;1 viilliomnade han oss till ltayti, hvancfter han· bör

jatie tala om Sveri~e, hvilliet han sade låc så lånet bort, 

att han icli'e visste hmn lfinr,t dd var &c. &c., fri1cade M

ven fllsl.illig t om vår resa, samt yttrade slutlip,+<n tlen önslii!n, 

all Sv•·nsl\a iirlocsmiin ortare ville lwmma till llayti hvan•,t 

de alitrd sldlile b!ifva viii cmottacne &~. &c. KPjsar Sou

lou qne är en öfver medelmåttan hiicväxt man, crolhygud 

OCil OV;lllii(:t Jiorpu!ent 
1 

h varföre han OCiiSå [jl{li1S(e j den 

qv;ifvande vflrmcn, som en ebrnholtzdosn. För öfri!jl var 

det sannrrliern icke nf1cot uti hans personlichet, som liundc 

r,ifvc ankduin~ till :itlöjc. IJ ;llls, el:mu plumpa, liCCerun ;;it;lC 
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hade ett själfullt uttrl'cl;, godmodict och vflnlict när han 

smf1sl;rattatle, men dcsseme11Qn5L ~anslw lwstiimdt och all

varligt, oeh hela hans hållning var enl<el och olwnstlad utan 

någon lillejord värdighet. Så vidt vi lnmde f<~tla, så är han 

både omtycl;t och frulitad af sill folli , och fullt vuxen den 

hö~a plats han i11nelrar. Lilwsom Frnnsmiinnens nuvarande 

Kejsare motsvarade ielie heller Kejsar SolotHple den opinio n 

mau hade om honom såsom privat man , utan hlef en B•Ht

ska annan l<arl iin man !Jatle förvänlat si!{· S(·d an lian hade 

fått väl tag uti regPrincstömmarne, hl d hans rörsta idrott 

att framköra slwrpladdade l;anoner framför reprPsentantl.am

maren, lrvarefter han framlade nfigra propositioner och bad 

dem på ögonblicket shida till volPring. Då man frågade 

någon af den mera frispråldga l~igre lilassen hvad de tydte 

om Kejsaren, så !icl• mau alltid ungefär samma svar: 11 [(ej

saren är en sträng men rättvis Herre, som ej tål oordnin

gar", och "är en god Kejsare för alla som l'ilja a!·beta, men 

dem som stjäla eller tillställa orolicheter dem skjuter han" 

&c. &c. &c. !\len just åstötll>omrnandet af denna önsl.tiea 

arlwtslust ibland foll;et iir ett af de svå:-liislasll' prohlgmcr 

för en flaytisl1 statsman. De lata ll l'[!l'erna hafva uppfattat 

frihetens högsta förmån vara alt frus sa på alt göra intet. 

Haytis rilia natur lägeer ocliså liliasom hyende unclt>r ljll

jan. Jfrfin bP.rgen nedströmma hundratals smii 5ar IIIPd dl•t 

herrlip,a ste vallen, och på delta val.! t> n Jl<·dtlj ta if1·ån d c• frulit

bärande siwgarn e öfvl'r0öd af mantios, lwlwsniiller m. m., 

så att u<'eern behöfvrr endast vada ut till llll;ina, för att 

tillfrPd sslaila både sin hung •·r och liirst. Ila fstränd<·r

na h vimla äfvpn af l;rabl.Jor och ann<lll fisli, och dr t blida 

klimatet erfordrar snart saedt ic!ie nå3"on heiiliidnad. Ett 

par grofva bomullsbyxor och en stråiJ:llt, iiro f'ullt tillf'reds

ställande för den lil t;r e nq;rrldiissens både låiänea och blyg

samh et. Alt arbeta är derfö re ide bchölliet, l1va!'förc ocli

så jordbrul1et försumma s. Det fillilas docli vidslr<iclila li alfc

planterinear, de fl ~ stn setl an FrJnsmännens tid, mcu dl' \"an-
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vårdas. Circa 60,000,000 T6 kaffe utsl;eppas årli{len ifriin 

Port au Prince. Rom oeh socl.\er tillverkas ej mer åll hvad 

som förbrukas inom landet, men irrån slw{larne utskeppas 

dyrbara trävaror. I beq:en finoas malmådrol' 1 särdeles 

lwppar, men del kan ic!;e komma lfrå{la alt fria negrer sl;ul

le uoderl,asla sig så tungt arbete 1 som grullll'l tu in g. - -

Efter åtta daGars vistande i Porl au Prince afseglade vi 

den 22 ~Iaj. Vår !;ryss var h!irmed så tillvida slut, att \'i 

icke hade nere utländsiHt platser alt besöl;a 1 ulan slilllle nu 

nå hem till Sverige. Med gynnande vind cingo vi ut ige

nom S:t ~latlis lianalen och förbi Cap S:t Nicholas, hvarefo 

ter vi gjorde några slac emot passaden, för all lwmma så· 

långt ostvardt, att vi liUttde ligga opp Caycos-passagen. 

Den 25 passerade vi ost.vardt om Grand Inaque, ett låct 

eräsbevnxel land med små lnlllar. Samma dag på eltermid

da!len gingo vi äfvPn tör bi Caycos-ön på '2 ~ mils afstånd. 

Detta oaktadt lwnde den ej uppLiclws ifr5n däcl[, men ifrån 

för-bram-salningen syntes den tydliet, som ett lågt sancliet 

land. Följande moreon lemnade vi baliO!ll oss illayagurma' 

och voro således ute i öppna ocean fria ifrån West-Indien. 

Passadvinden var alltjemnt mycilet rum, så att vi mPd halr 

vind styrde N.N.O., och passerade ostvardt om Bermudas på 

2 ~ eraders afståntl, -- Under vårt vistande i Port au . !'rio

ca ting o vi O e re af bestill n ingen sju l; a Llti samma elaliartad e 

dyssenterie, som hade förföljt oss alltsedan vi lemnade La 

Pluta !loden. Jbl~nd de nu insjuknade var ål'ven vår pas

sa~erare Tull lörvaltar lliiebeq~. ~!ed förut redan svae och 

utmcrelad liropp, liltnde h3n iclie ullt:irda den \'åidsam

ma sjulldomen. Den 27 ~laj aOed han. Före sin död bad 

han att latitud och lonuitud på det ställe hvarest han ka

st.<Jdes öfverbord skulle antecl;nas. Den 28 Maj skeclde be

nrafnineen på bruldigl sfttt, d~ hans döda liropp nedsänktes 

i hufvet på Lat. N. 270 2-i 1 och Long. 69n S' Vest om 

Greenwich ! - -
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Den 27 Maj kommo vi inom de orubylliea \' indarnes 

område, h vilka började gynsamt för oss med S.S. V. Natten 

emellan den 15 och 16 Juni passerade vi emellan Flores och 

Fayal, men som det skedde nattetid fingo vi ej sigte på 

dem. Den 22 hade vi det första lodslwttet, på 92 famnars 

djup. Följande dygnet på arton fingo vi siete på Startpoints 

och Edystons fyrar. Dagen derpå erhöllo vi lots, som förde 

oss till Dower, der vi anl•rade för tjoclia och motvind. Den 26 

afseelade vi derifriin med eynnande vind, som snart förde oss 

oss till Galopperna der vi c tlemnade lotsen. Passagen ge

nom Nordsjön cynnades af det herrlieusle väder och sydlig 

vincl. Vi anejorde derföre icke Lindesnäs, ulan styrde ge

nast för Skagern. Den 29 Juni på ertermiddaePn fineo vi sie

te af Julsiw t,usten, och straxt derpå Sliagerns fyr, Följan

de morgon Iii. 6 anlirade vi i Hänsö, der vi bldl'o lagde i 

karautäu. Vi hade iclie väl anlirat i [(änsö, förriln det blef 

full stann med sydvest vind, som fortfor i trenne dn;n, un

der hvill;en tid l'i sålunda ej kunnat aneöra Känsö, om vi 

bliudt och utan nrsliiljninG hade antagit, atl alltid angöra 

Lindesnäs, då man slwll in i [(attegatt. Den 12 Juli erhöllo 

vi pratiiilin, ocil afseglade daeen derpiL Den 14 ocil 15 

passerade vi Sundet, och följande dagen Bornholm. Samma 

dag sPelnare på afton rinco vi sigte af Ut!rlippan och slutli

gen Carlslrrona, livarefler vi erhöllo lots, som förde oss till 

ankars på örlogsredden Iii. 10 på afton. Efter vanlig "upp

visnine" för [l efttlhafvande llcrr Amiralen, förhalades earvet

ten in p5 1\ongl. Sl<cpps-Varfvet, och almönstrade d. 24 Juli. 

Efterföljande tabeller medfölja iclie såsom några efter

rättelser, utan blott för ntt lisa bmu betydliga och oundl'il;

liga kursfel en sef:lare iii' und<>rlwstad. Tabellen N:r 3 ul• 

visar Corvettcns observerade läge föt· hvarje rniddae, samt 

strömmens maht unde1· förceäendll dyeu, men i denna nn

eirnn strömsilltnine måste <ifn' n brrål.OUS felablig styrnine, 

opårulmade fel i kompassen m. m. 
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Tabell ofver styr/wmpassens lolwl-m .issvisning. 

- .. . \' C"'l ' k ,., "' d. l l J\io '""<i w <L r S't B" tl< ,j,~ ' 
Ondersokla '!.i Thermome- l,_jl Thermome- my u. 1"7 "flin* 

lwrsar · · tHn 17 o. t ern 2!l 0
• mometer 2S

0
• 

Nord. 2H N.O. JO N. V. lo N.V. 

N. 5 0 o. 2 l l 

lO 2 l 1 

15 2 l l 
l 

\! 
'Z 

20 3 l 
l N.O. "2 

<)- 4 
l 

i 

-<J '2 
"2 

30 5 
1 1 
"2 

35 5 
l l' 
'2 

2 

40 6 o g 

45 6 o ~~ 

50 7 o ~~ 

55 7' o 2 
~ 

60 71 o 2 
'! 

65 8 o 2 

70 9 o 2 

75 9 o 
C) l 
-2 

80 9 () 2~ 

N. §5 O. !l o C) J 
-'2 

Ost. 8 o 24 
s. 85° o. ~ o 2 

~o 8 o 2 

75 8 o 2 

70 s o 2 

<i5 § o ~~ 

till 8 o L} 

55 8 o ~~ 

50 s Il 
11 
'! 

45 7J o l 
'2 

40 
. 7 o l 

\ 
a5 7 

l N. V. l 
2 

30 ti 
l 

l 

!t 
'2 

25 5 
l o 
t ' 

5 
l 

l N. V. 
z a "2 

'l 

l 15 
l 

l 

[j '2 
'2 

10 
1 

l 

fl ~ 
2 

s. 5 O. 3~ \\.0. 2 ;::.; .v. 1 N.V. '2 

\ 

l 
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-- Undersölila ~~ 3c~~~-I~Iu·ona d. j·l l\ i o Janeiro d./1 S:t ~~ 
Jwrsar. <r 1 hennom e- I] Thermomo- m l ' d. !!,~ Tl ·' ·-

tern ,- ,, · J 1~1 
l • tern 29o. momP!ern 2So 

Syd 2° N.O. 1 N . 

l 

S 
~oo '2 . V. tor-;v 

. ~ . 2 4 i ... 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
GO 
65 
70 
75 
so 

s. 85 v. 
V r s t. 

N. S5° v. 
so 
75 
70 
65 
GH 
55 
50 
45 
40 
35 
a o 
25 
20 
15 
111 

s. 5 v. 

2 
l 
l 
1 
o 
o 
l N. V. 
2 
2 
2 
3 
4 
[j 

4 
4 
5 
5 
[j 

[j 

4 
4 
!j 

31 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
o 
o 
ll 
o 
l N.O. 

1 r t 
i l 
'f l 
i l 
2 l 
l 
'! l 
l 

2 
2 
2 
2 

q 
i4-
]~ 

!J 
l 
l 
l 
l 
1 
l N. O. 

l-& 
• ~ .v. 
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1\J:r 3. 
Tabell ö(ver stt·ömmetiS sättning. 

Obs. Lat. l O b L a't. J Strömmens sätt-~ Rådande 8 · onol ning und. dygnet. vind. 

N. 2ö 0 57' V. 18° 31' N. 43° O. 9' o.s.o. 
23 ö+' 21 0' N. 35 o. 11' os o. 
22 H' 22 52' N. 17 V, 5' o.so. 
20 49' 24 31' N. 27 V. 17' Ost 
49 O' 36 22' N. 33 v. 9' s. o. 
~8 42' 27 42' s. 44 o. 7' Ombyt!. 

s s v. 
~6 8' 29 58' S. 64V 4' OmbyU. 
46 ~8' 29 20' N. 35V 18' o.s.o. 
u 49' 28 38' s 48 4' Ost 
H 4 O' 27 33' N. 28 o. 9' ON.O. 
8 2' 27 22' N. 18 v. 3' O.t.N, 
ö 49' 26 34' N. 12 o. 24' O.N.O. 

" 6' o.s.o. 
2 58' 27 10' N. 86 V. 11' S.O t .O. 
o 47' 28 6' s. 88 v. 14' S.O.t.O. 

s. 4 47' 29 9' s. 5 v. 14' 8.0. 
3 49' 29 44' s. 7 o. 6' S O. t O. 
6 32' 30 32' N. 72 v. 3' SO.t.O. 
9 24' 31 19' N. 2 O. 8' SO t.O. 

H 50' 32 1' N. 11 o. 10' S O t. O. 
H- 55' 32 56' N. 41 v. 11' S.O.tO. 
47 ö O' 33 56' N. 39 V. 13' s.o. 
~9 58' 35 20' N. 38 v. 11' s.o. 
21 35' 37 34' s. 63 v. 14' 8.0. 
22 22' 39 25' N. 2 v. 10' O.N.O • 

s. !5 4 O' v. 39 42' s. 22 o 9' N N. O. 
2~ 58' 37 28' s. 16 v. 19' NN.V. 
24· 2' 35 34' N. 50 v. 4' N.NV. 
22 ~8' 33 52' s. 14 V. 8' N.N.V. 
21 4,9' 32 52' s. 11 v. 2' N.V. 
20 46' 32 25' s 23 v. 7' S O t.S. 
47 41' 31 57' s. 56 v. 16' o.s.o. 
45 54' 31 54' s. 35 v. 20' O.t S. 
H 28' 31 8' s 42 v. 23' o.s.o. 
40 40' 30 39' s. 28 v. 13' o.s o. 
8 4 Y' 30 30' s. 58 V. 11' o.ts. 
Ii 27' 31 18' s. 68 v. 16' os.o. 
2 4\l' 32 17' N. 88 v. 26' Ombyt!. 
2 5' 32 58' s. 82 v. 27' ON.O. 

s. o 39' 34 4' s. 58 V. 9' N.O.t.O 
N. o 2l' 34 18' N. 74 o 14' ON.O .. 

2 24-' 35 32' s 50 o. 14' O.N.O. 

' 27' 38 14' s 61 v. 43' O.NO. 
6 1 !J' 40 41' s. 56 V. 31' ONO. 
8 4,j' 43 2' s. 42 v. 12' O.N.O. 

28 
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. \Strömmens sätt-\ Rll.danue""" Dag.== l Obs. Lat. \Obs. LongJt, ning und dygnet. vind. 

\ 

10 23, l V 45o 44' S. 7° V. 23' IN/H O. April 5 N. i1 ° 43, . 48 43' s. 23 V. 8' N O.t.O. 6 
13 9' 51 35' S. 46 O. 11' Ost ~ 13 26' 54 37' S. 35 O. 8' O.N O. 

9 13 24, 57 21' N, 38 O. 12' O.t.N. 

o 

(Tnsändl.) 

OM SvENsKA SnPENDIATER, I ENGELsK TJENST. 

Atskilliue af våra unga Sjö-Officerare hafva, på de sed· 
nare åren, tilldelals stipendier för att ingå i utr ikes örlogs
tjenst. 

Att klandra valet, med hänseende till de unga Iwmrater 
som hårtill blirvit utsedde, lwn ingalunda vara min mening, 
men , må det tillåtas mie fiista upprutirllsarJ!heteu på en sak, 
om hvilken jag (äfven en bland dPrn som haft stipendium) 
före min lngånr, i Engelsl1a sjö-tjensten, hade fattat vissa be
grepp, och hvill1a sedan, under loppet af mitt vistande på 
nämnde nations örlogsfartj'g, blifvit stadp,ad till fullliomlig öf
verll'gelse: jag menar nemligen den bästa tide!l - med af
seende på ålder, lmnsliaper och erfarenhet - för Officerare 
vid re M. Flotta, alt blifva hugnade med, eller rättare, IIUDna 
begagna stipendium till utril~es örlogstjenst. - I min tanka 
lär·er menineen rUPd dessa, i alla fall betydliga stipendier, 
mindre lillnna vara att försl1affa de yngsta medlemmarne af 
Olficers-eraderna en blott sjövana eller exercis i de lättfat
tade och mera prali!isl;a delarne af sjömansfiapen - bvillia 
med ojemförligt mindre liostDad och omständigheter kunna 
il1hemtas ombord på våra egne exe rcisfat'lyg - utan snarare 
att eifva en utväe till högre och fullliomlip,are bildninp, i yr
Ilet åt de Officerare, som så väl föl' sin någorlunda lwnsl!ap 
och erfarenhet, som iifven en redan visad håg och falle!lhet, 
kunnat eiort sig förtjente af denna verlie ligen stora uppmun
tran af deras höp,a förmän. Jar: tror så mycket hellre att 
detta är ändamålet med namn de stipendier, som dera s r.ioga 
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antal förbjuder ens lankan alt eenom dem få blott någon be

tydlig del af den yngsta Olficerseraden e.Hrcerad; meu ~~~r

emot äro dessa stipendier, ehuru få 1 ändå icke o!illrilcldie <J 

att vinna tlet andra ändamålet, eller erhål la ett mindre antal 

skicklige Olficernre, hvilka dels genom de upplysninear om 

förbältninr:ar i materiel m. m. livilka tle hemföra, och del s 

3enom den förtrolighet med hållningen af andra natione rs 

sl1epp, som de förvärfvat, böra kunna återbetala hvad staten 

uppalfrat på deras högre uppfostran. 

Desse åsir:ter af sal;en blefvo hos mie ännu mera stärk

ta, då jar: - som så 1äl för min ålder i tjensten, som mina 

Eiorda sjöresor redan var befordrad till Premier-Löjtnant, de n 

n. v. Kapten-Löjtnants-eraden - hugnades med stipendium 

till ingående i Engelsk sjötjensl; och ehtuu icke ulan miss

tröstan till min competanee i denna väe, beslöt jae ändå, att, 

efter bästa förm5r:a och så mycliet möjligt, försöka svara tiH 

det höea förtroendet. llui'Uvida jar, lyckats häruti, eller icke, 

lieger naturli3tvis icke irJOrn eraosen för eeet omdöme; mr n, 

så \'ida den förra händelsen intriiffnt, är det mfn innerli;:a 

öfvertygelse, det jag för ett s5 önsl1ndt resnita t, myeliet har at t 

taclia den stadga och erfarenhet, som jau redan fiirul är,de i h vil

ket ejorde det möjligt för mig alt snart nog emottaga en plat s 

ombord på de Enr,elska fartygen, hvarifrån jar, ide allenast 

ägde en bättre öfversiet af ljenstrns bed1 ifvantle, utan äfven 

en till~ång · till Ch d ens och Officerarues UID[!ånue, h vilken i 

hör: grad lättade inhämtaodet af den connaissance om ~'flid 

i allmänhet som jag gjort till mål fii1· mitt efterstrarvande un

der den liansl;e nog korta tid jag tillbrar;te i Eneelska sjö

tjensten. 

Jag vill hiirmcd icke säca alt det år nödigt innehafva 

denna post, för att vinna ändamulet mE'd sfipPndiet, men blott 

ntt man i samma förhållande lättare hinner detta mal, som 

man, eenom redan förvärfvad kunskap och erfarenhet, ~era 

närmar sig öfv erbefälet på skepp t' l, orh dymrdelst, l synne r-
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het stJm fr ämling, ofta1·e fa1· deltaga i de1·as sällskap och con

versation, faslän ruan måhända för öfrigt är anställd bland 

underbefälet. 

Alt d~tta sednare visserligen består ar raskt och dugligt 

foll•, ~f lmllia mycl;et lian vara att inhemta, lian väl ingen 

Ut'ka !dl, som känner organisation med Engelska flottans mid-

shipmen, men deremot blir det väl alllid fråoa 0111 
'd 1 · 

.., , m1 s up-

mans messen, för öfrit;t, är någon skola för en ung officer. 

Naturligtvis blir ändå sällskapet med dt•ss ofta mindre bilda

de innevånare af mindre consequence för en redan staduad 

person, hvill1en rält uppfattar sin ställning, elle1• anser ru"m

met och sallsl;apet blott som en mindre lycklig omständighet 

osldljaktig från dess främmande ställning ombord; och d~ 

han i alla fall vet att höja sig öfver sin omgifning, om det 

är nödigt, så bör det tillfiilliga liamratsl>apet iclie ha något 

menligt inflytande på hl'ad som bör vara dess förn:imsta ör,on

siete: alt bilda sig till en skicldig medlem af Gunrummet och 

Hal(däcket. Med donna åsigt af saken, är1 det min öfverty

gelse, det ingen l'remier-Löjlnnnt vid K. M. flotta borde hrsa 

ett ögonblicks scrupler, att unrle1· stipendierncs begagnan.de 

emottaga en plats bland Midshipmr•nnen, ty utom det han säl

lan kan erhålla nåeon bättre, hör han besinna, att han här

ombord egent<·lig ,•n hJort genomeilr en högre lilrdomsl;urs ., 

eller om man så vill, en lånp, gradra ssering; och art siwlan 

i alla fall icke är iuom, utan Ivertom IJel t och hållet utom 

kadettgräns en. 

Utan att just påstå, det alla dessa förhållanden !;unna 

blifva inserterade vid unga, oHfarna Officerares utsldckande 

till Eneelsk sjötjenst, tror jag ändå, att det i vissa hånseen

den icke ål' alldeles omöjliet. 

Men äfven antaget alt händelsen icke är sådan; (1uru 

svårt är det icke, att bedömrna en nylir,rn blifven Officers fal

lenhet eller ens håg för tjcnsten, eller med ett ord dess 
' 
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skickliebet att l'il1tigt begagna en, Låde föl' kronan och honom 

sjelf, så dyr undervisninff. 

Detta är så mycket svårare, som han sjelf ratt ofta kan 

vara urståndsatt alt göra sig reda för sina egenskaper i det

ta hänseende, dels för dess brist på ölning, och dels för dess 

nära grannsl1ap med den ålder, då mången kanhända icke så 

noga vet, om det är veddig böjelse för sjölefnaden, eller en 

blott önsl;an att bära epaulelterne, eller allenast anhörigas 

omtnnl1a för dess framtiu, som mest bidragit att förskaffa ho

nom sin Sjö-Officers-fullmakt. 

Vi vilja lilmil supponera det bästa af dessa fall, eller alt 

valet fallit på en ung kamrat, som äger allting !ör sig i ol'

vannämnde hänseende, utom den erfarenhet s!'lm han genom 

en och annan sjöresa som Kadett eller Und.-Otficer på våra 

egna fartyg l;unde hafva försilalfat sig. Oberiik nadt den led

samrna stEtllning, som han personl igen kan l;omma uti ombord 

på ett Engelskt sliepp, der lil;a litet hans Officersvärdighet 

kan döljas, som hans mHlerlägsenhet i jemförelse med de iil

dre Midshipmännen, så mås te med afseende på språliet, en 

god tid hät· ombord förnlta, innan han k•m hinna upp till 

blott den sjömansl1ap och erfarenhet, som en och annan ex

pedition på Sve n>l!a fartyg, lilia väl, men för mycket bättre 

pris, skulle gifvit honom. 

Denna sal1 hj elpes naturligtvis med tid en -ehuru livar

ken han sjelf eller hans land vinner på bytet emellan Svenslit 

och Engelslit sl;epp - men deremot återstår en annan olii

genhet, som <'j htifves så lätt. 

Dä ban till följd af sin oerfarenhet, icke ännu riktigt kan 

veta, huru det är och tillp,år på Svensila örlop,sfartn:, kan 

han hvarken anställa några nyttiaa jemförelse t· emellan dessa 

och det hvarpå han befinner sig, eller riktigt uppfatta vardet 

ar !1Vad han ser och lär, och det så mycl!t.' t mindre som ha n 

oftast icke kan så uoza vela 1 om det i\ r alldeles nya sakr.r, 
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blotta rörändringar, eller kanske - ty ehuru mindre troligt, 

är det icke omöjligt - sämre än hvad vi hafva hemma. 

Härigenom skulle det lmnna hända, att han antiogen uppteck

nar eller anmärker saker, som vi redan känna förut, eller 

tvertom anser okända förbättringar, vara länge brukade hemma; 

och i båda fallen går tjensten miste om åtminstone det ena 

af det dubbla ändamålet med stipendiers utdelning, eller det, 

att både i vapnets materiel och hållning kunna följa med sin 

tid utomlands. 

Då det för utländningens goda omdöme är likgiltigt om 

den fråmmande Officeren är några år äldre eller yngre, men 

deremot af mycken vigt, både för dess egen och dess lands 

skull, om han besitter den skicklighet, man åtminstone kan 

fordra af en medelmåttig midshipman, så tror jag, att 2 å 3 

Premier-Löjtenanter eller t. o. m. l(apten-Löjtenanter- med 

t. ex. 150 L. årligt stipendium, med mera fördel borde kun

na utsändas än ett dubbelt antal unga Selwnd-Löjtenanter 

med 75 L., såsom hittills; eller att åtminstone den sednare 

graden icke borde gerna lwnna IIomrna i betral1tande bårtill. 

Stipendiaterne af de förstnämnde r,raderne kunde lianske 

då icke behöfva vänta så många åt·, efter återkomsten till få

derneslandet , innan de blifva anställde antingen som Chefer ä 
!Jlindre eller Sekooder å större fartye, och der fingo införa 

de förbii!tringar, de in hemlat; h varemot stipendiaten af se
kunrl-Löjlenants-grad en sällan kan vänta alt få emottaga an

nat än underordnade poster på våra örloes-fartyg. Det bar 

ju håndt, att Je n.este unga liarnratr.r, som varit i Engelsk 

tjenst med stipendium , efter hemlwmsten , fått gå Oera år 

på land, och då de slutligen blifvit sjökommenderade, hafva 

de icl1e ens fått eget qvarter på en liten Korvett ! Sådant 

åstadliOmmer ej sällan liknöjdhet hos individen. 

Genom att utsånda äldre Olficerarc vann man, för det 

första, en säkrare lcd nin:; ror omdömet i frilr,an om slipen-
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diatens competance, ty vid ofvannämde Mder inom tjensten 
bör dess håg och fallenhet för yrket temligen tydligt harva 
annoncerat sig, - för det andra, vann sjelfva stipendiaten 
härpå, ty med den erfarenbet i yrket han redan. besitter, har 
han da en billig pretention på, om icke en Officersplats -
hvillten visst icke är omöjlig alt erhalla - åtminstone en så-

d . ·' 1 · n post som p a en o å ng bättre öfverens-an m1us upsma s- , " 
stämmer med dess vårdiehet hemma, och med det rätta ända-
målet med den utrikes sjötjensten. - Ändteligen vann äf
ven tjensten hemma betydliet härigenom, då den slapp betala 
så dryga skolpenningar för inbemtanaet af de kunskaper' 
som den •tilta väl sj e l f kan gifva ; och derigenom äfv.en be
reda sig medel till flere stipendiaters utsändand.e , _ da. högst 

2 år för en sålunda qualificerad Officer vore t•llrackhea för 
den högre bildning, som dessa stipendier åtminstone borde 

ås ~fta. 

UNDERRÄTTELsER FÖR SJöFARANDE. 

Boquerons' -inloppet (Ca/lao). 
Detta, ehuru ej vanliga inloppet till Ca !Iao, - har dock i 

sednare tider försölils af många, isynnerh~:t mindre fartyg, i 
stället för det vanliga, som förer omliring norra udden af 
ön San Lorenzo, men de hafva strandat ·eller blirvit mer eller 
mindre skadade. Det .är egentligen Peruanska fartyg, h vill• as 
Kaptener äro fullt bekanta med farorna i u etta inlopp 1 som 
kunna gå genom detsamma. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

Norrige. 

Fmerdet• Fyr, den nya, år fårdig, stillastäende och ty
ser rund hela horizonten. Höjd öfver vattnet 203 fot; Sl'll

vidd 22 a 24 mil. 

Danmark. 

Skagen. Vakaren för yttre pynt&n ar refvet blir en röd 
och svartrandad jernspitstunna med röd stång och röd kula 
på toppen. 

Seiroe Fyr 1 omgående på N. V. udden ar ön Seiroe, 
med blink hvar 201

1 som räcker J2 a Jäs. Höjd öfver vatt
net JOO fot; synvidd 16 mil. 55° 55' JO" N. 11° 5' 9" o. 

Laessoe Fyrskepp, i Laessoe ränna, O.t.S. 3 kabel
långder från Ovalegrunds med 2 qvastar försedda bal\, sliO
nert-tackladt med röda sidor och hvitt kors. Fyrens höjd öf
ver vattnet 30 fot; s~·nvidd 8 å lO mil. 57° 12 1 45" N. 
10° U' 4511 0. 

Kallundhorg. I stället för båken vid yttersta ändan af 
Refsnäs ref, är utlagd en stor svart och hvitrandad Spiistunna 
af jern, med hvit stång och hvil kula på spetsen. 
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Asnaes Ui1k, pf1 Asnaes ref me u h vit slang och 2 qva
slar på 3 famnars vallen, N.t.V. 650 alnar från ' pricken på 
Asn<:cs r d. Peilinc: Assens ostligaste qvarn alldeles fl'i norr 

om Assens k yrka S. 30° O. 

England. 
Dartmouth Castle Fyr 1 stillastående röd. 

Port Patrick Fyr h:~r upphört att brinna. 

Orfurdness Fyrtornen blifva rödmålade 1 och bygena

derna i nårh elen nyanstrulwa hvita. 

Holland. 
Paa1 denmarlits Fjrs\,epp , återståldt. 

" ] llöJ"d öfver vattnet vid Westlwpelle Fl-r, stillastaen1 e. 
' ·1 "' 0 31 1 4511 N. vanii1: noil 90 fot; synvidd 20 a 24 m•. a• 

a" 27' 3" o. 

Ryssland. 
Tnlfli. svart boj på 2:ne upläclita ldippor 6 i mil ostlict 

från !)ren. 

Odenshulm. Fyr, ombyggd af sten på N. V. udden ar ön . 
Jlöjtl ii! v er vattnet l 02 fot; synvidd 12 mil. 59° l S' 17" N. 

2;~ 0 2:!. 1 111 o. 

Spanien. 
Jliachichrrco Fyr, stillastaende med blink h var 4

10 
på 

ca
11 

~!ad1 ieh:1co. llöjd öfv,~r vattnet vid hö t;l vatten, sprinr:-
. '' •)a "l 430 "S' N 2° 49 1 lO" V. tid, 2li4 Iot; synv1dd 18 a- !lll. •• · · 

Grr/en. Fyr, slillast5ende, pa östra l•ustcn af Portugalels 
inlopp. 1\iijd iifVl' r vat.tn<'l, vid höet vallrn, spr in ctid, 3SG fot ; 

~ ·1 • ·>o '!'!' """ N'. 3° a' 4G11 
V. sy nvid ,l ':.:0 llli. qo -- ov 

Penlis ~-'l r' mr•l förmörli elser Ii q r ~Os på Cap Prna s. 
' ')[, ·1 ~1'' 0 42 1 

l \·,··llil l' l •>h:~ rot ·, "'·' lll"idd 20 a .. l ll\1. tJ lliiid ii Yl'l" o~~ 

~ O " ~- 5° ·~'7' ~2" Y. 

420 

Italien. 
Porto Torres. {Sardinien, Asinara-1·il;r.n). Fyr 1 på yt

tersta ändan af östra möljen vid niimnde hamn. !löjd vid 
vanligt höet vatten 49 fot ; sj"nvidd 12 mil. 40° 50' 1311 N. 
so 24 1 2:S11 o. 

Grekland. 
Orei !rana/. Till utmärl!all<le af en härvarande ~lippa i 

aso 57' 36" N. 23° 3' 2011 o. unge lär l ! mil från ön 
Nissiolissa, är på stranden upprest elt starlit mnrverli med 
derpå upstålld marmorpelare. Pejlingar: Ön Nissiolissa s. 
25° V.; Cap Gardiki S. 84° O. räl! visande. 

Nord-Amerika. 
Dog Island Fyr, åter lysande. 29° 46' N. 8-1° .U' v. 
Cap S.t Georg Fyr 1 åter lysande. 29° 35' N. 85o 

5 1 v. 
San Blas FF, aterstålles vintren 1853. 
Sand Hey Fyrsliepp, är tills vidare indraget. 

Bulls Island Fyr, på denna ö, ungefär 30 mil norr 
om Charlestown. Den dervarande buglen erbjuder säke1· an
karplats för mindre djupgående fartyg, hvillia för storm söl1a 
hamn. 

Central-Ameri/w. 
Navy Island Fyr, pit norra udden af ön. Sj' n\idd 10 

mil. Inkommande fartyg måste hålla sig ~ mil från densamma 
-Dch styra S.S .V., då de finna god anl•arsättning på 5 famna rs 
djup. 

Södra Amerilra. 
lllontevideo Fyr, har 305 slien med 2 ~ITI förrnörliels er. 

Bombay Båk , på 
ersatt. 

Asien. 
ön Kc nuery flr förstörd och blir rj 



Australien. 

Willoughby (Kan(!oro Island). Fyr, omgåendl?, med,hlink 

IJV<If l ~m, på östra udden af ön. Belj'ser 259° af harizon

ten från N.t.V ~V. till S.V.t.V.~ V. llöjd öfver vattnet 241 fot· ' 
synvidd 2~ mil. 35° 49' 20" S. 138° 12' 30

11 
O. 

SAMMANDRAG AF ÅTSKTLLIGA J(ONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE :mÅN SJöFöR

svAns-DEPAHTE~lENTET. 

(Kong!. Bref.) 

Nov. d. 25. [{. M. har tilldelat Kapten Mechanikus S. \\1. 

Kronberg en gratiukation för innevarande år af iJO ~· Bko. 

s. d. 1\. M. har icl;e funnit sl;äl fästa afseende ä gjord fram

ställning angf1ende förhi\jde löne-inlwmster för Seltretera

ren vid Befälhafvande Amiralens i eartskrona Canzli. 

s. d. IL M. har icke funnit sl;äl att lemna bifall till den 

af . 1\assören vid Slackholms station, l{arumereraren m. m. 

C •. 1. Troile gjorda anhållan, att efter 23 i års tjenstgö

ring, som Kassör beviljas 50 procents förhöjning i· nu in-

nehafvande lön. 
s. d. IL M, har tilldelat det ä Kanon-skonerten Hiilienflyllt 

kommenderade mansliap en erali!ikalion af 50 $(};. Blw, för 

arbete verkstälut utom de å Kronans varf vanliga parad-

timmar. 
Dec. d. 7. K. M. har be\iljat Selmnd-Löjtnanten C. G. Lind

marli, ett års ytterligare resestipendium. 

s. d. !{. M. har bifallit, att från och med 1853 års bör

jari förhöjde inlwmsttr skola tilldelas hYarje Lots till be

lopp af: för Lots-Ålderman 200 $&, Mäster-Lots 150 ~ 
och Sr kund- Lots 100 ~-, dernoder iubcrälmade så vii l 

!öre~åcnde årets lotspt'nniop,s-lörljenst, som den enli~t 

stat, hvar och en tillliOmmande afl" . . · omnp,, 5arnt at r 70 med 
styrmngssedlar försedde l o t V ·l' " . . " ' s- ar 1np,at' fran och med sam-
ma !Id ma hvardera årliuen erhälla 20 ~·· 

s. d. f{. M. har förordnat att l·I r db" ' ' n vu ockerna från Flottans 
särsiiiila station~r slwle vara . 1· 1 " 111 rmnM e till Fönaliningen 
al Sjö-Arendena före Oli!ober månads ntg~ne år<"t efter 
det, hvilket rältenskaperna omfatta , äfveusom Förvaltnin-
gens af Sjö-Ärendena hufvudboli tJo ... r'· t'll t Stals-Kontor('t in-
lemnas före derpå följande Januari. 

(General-Order.) 

Dec. d. 3. K. ~.l. har beviljat Prern.-Löjtn. r. r. Thomson 

3 månaders !Je tJ d' 1 . ns e rg Jet för att i eusl;ildte augelägenhe-

ter resa ltll Malmö. 

S. d. K. 1\I. har beviljat Prem.-Löjt. A. J. Rosengren tjenst-

ledighet till den 1 'l 1 , . ''ars 853 för enskildie angeliigenheters 

sköta n de. 

Den J a. 1~. M. ha_r . beviljat PrPm,-Löjto.' Grdve A. Tauhe 
l års IJenstiPdtghet från den l - t'· , " . ' ' nas •ammande Ar1ril 
samt a.tt sa .'·al llllVPr 1111 brgagnad . semPslr~ son~ 
under Jllne!Hdvande tjPnsth-di.,het eo t'JI · t~ d ' . " "a l s .w , att re-
sa och v1stas utom riket. 

Den U. s 1 s · f'c an tatwns-Gef'ålhafvaren rör riotian i Göthe-

bare' Kommendören och Riddaren G S , " · • Hill Ce{lerfc•lt 1 

u:p~ derom gjord underdunig anllållan hlifvil öfverOiltad 

~a .!·lottans Reserv-stat' har K. M. befallt' att den äidste 
l IJenst varande Sjö-Ofiicer på ~va varfvet skall d 
lediohe• f" , . . · ' ' 1111 rr " .• en, o!Valta Stalrons-Beflilhafvare-Embdi't d ·t'· 
des. ers a-

~en 16. !{ ~~ J . . . • Ja r beliljat Selilllld-LÖjlnanten lid Dess 
Flotta F 1 att 'l'lJerre G. S!achlbf'rB G månaders tjens!ledinhel 
' resa !iii Finlnnd. " ' 
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Den 23. !{. l\1. har beviljat Sel-unu-Löjtn. 11. R. Anlwrcro na 

och C. Lap,erbeim 2:ne månader·s ljenstlcdigl\et, från d. 1 

Januari 1853, bäda för att lislas i Uplanll. 

DPn 28. K. M. har beviljat Seknnd-Löjtn. R. von Iledenberg 

6 månaders tjt•nsllediehct för att idka språkstullier. 

(Jenentl- Order. 
(Carlskrona Sla!ion) 

Premier-Löjtnanten L. ~Jelander· är beordrall att var·a 

Chef för l :a och 2:a Ölands Båtsmans-Kompanier. 

Kapten-Löjtnanten vid l(onstruldions- l(orpsen Rinp,heim 

före> lår·, från och mer! den 1 O December, Chefskapet för 1 :a 

Timmermans-Kompaniet. (Den 8 December.) 

Kapten-Löjtnant Windabf iir öfverOyltad till tjenstr.örine 

5 Göthebores station . (Den 22 December.) 

(Sotckholms Slaliou.) 

Från och med den 1 Janual'i nästa ~r tjensteör Prern .• 

Löjtnant l(rcup,er som Untlt·r-Equipagemästare. (Dl·O 22 

December.) 

Fih·iiwb·iuaur iu01n l{onal. JJ!aJ:ts Flotta. 

Utnämningar : 

Till Kammarslirifvare vid Carlsbrona station: den 16 

November, Carl Eduard Djurbcr[l, den l O December, Carl 

S!dimholm, den 28 Dt•cember, Göthe Ambros . Jönsson. 

'J'ransporl: · 

D t> n 7 Decemhcr. Till Fiolluns Rescrv-Stat ö[ver O)'ttad: 

I\omml'ndört•n , S!ations-lld:ilhafvaren i Göthebore och Hilld. 

G . s. von Gccf:'rfeldt . 

433 

Tjenstbyte: 

Den 9 November beviljadt Kanslisten J. Anl;arcrona och 

Kammarskrifvaren C. A. 13er[lqvist. 

Förordnanden : 

Till Iiapten-Löjtnanter: den Il December, Prernier

Löjtoanterne J. E. El1man , J. L. MelandPr uch c. J. lljerta ; 

till Premier-Löjtnanter: s. d., Seknnd-Löjtnanterne A. J. Afze

lius , J. R. Dahlström och Grefve C. F. von Rosen; samt till 

Sekund-Löjtnant: utexaminerade Kadetten RuhtTt Georg l ' . 

Hedenbc re. 




