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A[';M:iRKI'II!'{GAR RÖRANDE FLOTTANS HELSOVÅRD OCII 

FÖRÄNDRAD ORGANISATION AF DENSA.MMA 
1 

AF 

DocTOR SAM. MöncK. 

I. 

Personal. Svt·nslia Marinen bar icke någon egen Lä
kare-corps . De vid stationerne anställde ordinarie Uilwre, 
afsedda för behofven i land och således icl;e med r,od ord

ning disponibla för sjötjensten, lmona iclie tagas i beräkning, 
då fråga uppstår om den flytande sjulivårdens läkarebehof. 
De hafva iclie heller hlifvit ansedde såsom en särskild corps, 
utan hafva i anställningssätl, hefordringsförhållanden, unifor
mering och benämningar fått dela samma öden, som Fält
fåkare-corpsen, hvartill de docli på intet vis Yidare kunnat 
rålwas . Detta har visserligen i och för sig iclie haft någon 
vidare skada med sig; men deremot ha1· en menlig inver
kan på utvecklingen al Sveriges maritima Ileisoväsende upp
kommit de ra f, att dess flotta , som är väl försedd med alla 
örl'ige behöfliga embets- ocb tjenstemän på egen stat, sällan 
haft en enda sjövan Läkare att disponera för sjukvård om
bord. Vid alla tillfällen har flottan måst fåna Läkare från 
armeen, och natnrlip,tvis iclie !;unnat erhålla andra än dem, 
som varit ovana vid sjön och obelwnta med sjötjenstens for
dringar. Efter slutade expeditioner harva de ·vanligen åter
gått i armeens tjenst, eller åtminstone ytterst sällan kunnat 
vinnas rör flottans, och de iakttagelser rörande tjensten , 
som en eller annan kunnat göra, harva gått förlorade för 
sjövapnet, der de icke vidare blirvit fullföljde eller pröfvade 

till sitt rätta vårde. Sundhetsvåscndet har derföre också in
om Svenska fartyg rönt föga dt-ltagande; dess tillvaro inom

bords betraktas vanligen såsom ett oundvildigt ondt, fö r 
7 
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hvill•et man hllr medgifva sli !ilet utrymme som möjligt, och 

hvars tillhörinueter·, när de icl;e ovillwrlig en måste anlitas , 
böra undanstufvas, dit de iclie blifva synliea. ~lan måste 

dock med gifva, att Läl;nrne sjelfve i sin millin medverl;at till 

detta ofördelaktiga förhållande. Såsom Fiilt-Läk[JI'e, och ide 

sjömän, ha f va de varit främmande på sin plats, saknat Sl'll• 

bart intresse 1 och såledrs icke heller förrnått genom bety

delsen af sin egen prnldisl;a förfarenhet brreda helsodetail

Jen ombord den alilning och det afseende, som den annars 

möjligen icl1e siwile så helt och hållet hafva sal;nat. 

Den af K. M. sednast fastställda nya metlicinalstat för 

flottan, om den lwmmer till verl\ställighet, öppnar icke !'ör 

helsovården någon bättre framlid till r,rutulläcguiue af egen 

Marin-Läl•are-corps. Den nya staten har till en början icl1e 

gjort en åtsldllnad 1 som är väseodllig, nemlir;en emellan de 

·o viitiorliga eller ständiga, och de villwrliga eller tillfäl

liga behofven af Läkare. De förra hade först påkallat sinu 

ecoa bestämmelser, oberoende af hvad för de sednare !.un

nat blifva åtr;jordt. Framförallt hade man hordt noga be

'låmma det aolal Uilinre, som i ena eller andra afsel'lldPt 

sl10lat anses behölliga . Den nya st .. ten uppta 3er visserligen 

t'tl ökadt antal befattoin{lar 1 men d1·ssa äro icke lämpade 

eftrr de olika stalioncrnes olika ht·hof, och synas dessutom 

i vissa afseenelen nära not! endast lilllwmne, för att 1itl 

flottan åstadkomma samma intlelnine llf tjt·nst <·e rad ernt>, som 

blifl'it införd l'id armeen. Må gerna, och med foG, medt; if

vas, att den nya organisationen af armeens Läkare i alla af

se end en är ulm il rlit och förlriilflie, men d1~raf följer icl;e oLe

ti oead t 1 alt samma organisation sliall medföra lika fördelar 

för flollao. Vid närmare pröfning af stationerBes ovill.or

Hga och ständiga Läkan~behof skall det tl'ärtom visa sie, att 

denna samma organisation, tillampad på flolian, simile blif

va alldPies ofruktbiirande, såsom salin ande alla i sie eruo

dade anledningar för h\'ad den faslstiiller om bäde antal, 

tjl'ustegrader och beuiimninuar. Det ar Hårt att eöra sie 
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begrepp om 1 hurnmånea Regeiilents-Lälwre ellet· llatnillons

Läkare flottan lwn behöfva, emedan bon h varken vet af Ile

Ilementen eller Batailloner. Lilla litet kan man vid statio

oernes fasta sju Ii vård föreställa sie Batuillons-Lålwres af I :a 

eller 2:a eraden stöne eller mindre oumbärlighet. Dessa 

befattuiogar hafva föt' flottan alldeles ineen meoiorr eller be

tydelse. 

Antal, fjenstegrader och benämningar. Som allt flottuns 

maoskap , sjö- och arbetsfolk , i sjelfva verl; et icl1e borde 

njuta annan sjul;vård an på sjul;hus, borde icke heller ifrå

gakomma andra Läkare med fasta platser , än sjul1husets. 

Men så länee icl1e de för sådan förändring nödiga utvidg

ningar i för handen varande hus och inrättningar kunna 

åstadkommas 1 måste sjul1vården förblifva delad, såsom den 

a. r, och erfortira särskil1lte Lälwre för sjuk h u set, och särskild te 

för ambulancen i qvarteren . H vad beträlfar sjukhuset, bör 

dess ledning icke ligga uti en hand, utan delas mellan tvän

ne, till främjande af vettenskapliga intresset och tjeostens 

fullkomligare utöfning. Medicinska och Chirur&isl;a nfdeloiu· 

garn e hörn åtsliiljas, den förra si; ö ta~ af en ständig Öfver

Lakare, och den sednare uf en ståndil: Öfver-Chirurc. Så 

är bruket i alla låntler, och iifven i Sverige vid dess större 

allmänna sjulwårds-inr:ittningar·. Vid ambulatoriska sjukvår

den torde deremot endast en s tändig Öfver-Läkare vara af 

nöd en, emedan chirur~::isl1a op erationer och stö rre yttre 

åkommor iclw höra tillslådjas ve rkstå lli ghet eller behandling 

på annat sl ii lle än sj ul;hu set, iifven då det gäll er manskap, 

som för öfriet njuter sjukvård i qvarteren. För Carlskroua 

station behöfvas således 3:ne U\l; are af högre gr ad, så do

cumeoterade i veltenskaplitjhet och tjensteduglighet, att de 

kunna motsvara de högsta fordrinGar samt, enligt den ne

daoföre framkommand e plan, ilil iida sig undervisningssl•yldig

het för extra Läkare, när de i l1ri gs tid behöfvas och icke på 

annat satt haft tillfiill e förvat fra pralil isk Ofning. \\len sta-
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tionen kan derjemte icke undvara ännu en Liilwre af högre, 

fastän möjligen den förra underordnad, grad, att vid sina 

tillfällen öfvertaga nåeon af de förres befattningar, samt haf

va specie la tillsynen öfver flottans instrumentförråd, sjuld.Ju

sets medicamentutredoing och de paUlologiskt-anatomiska 

samlingar, hvilka viJ en sjnlivårds-inrättning ar den betyden

llet, som flottans sjuli11us i Carlsl;rona, iclie böra tillåtas att, 

såsom nu, till större delen gå för vettenskapen förlorade. 

livad angår Läliare af lägre grad med fast anställning, böra 

sådane helst alldeles icke finnas, eller åtminstone inskränlias 

så mycltet som möjligt. F'ör ambulancen i eartskrona torde 

man likväl ej lwuna undgå att åt Öfver-Läkaren bereda ett 

underordoaJt biträde med fast plats. Det vid sjuldlllset be

böOiga antal bit1·ädanlle Lälwre bör deremot fillas genom 

anställning pa bestämd lid af ett visst antal Under-Läkare, 

på samma sätt som vid Garuisons-sjulillllset i Stocliholm. 

Härigenom befriades fasta Ileisovården från underhållet af 

denna und erordnade Läliarepersonal 1 som med afseende på 

dess dagligen liontrollerade göromål iclie behöfver \'ara ar 

ordinarie besli;Jffenhet, hvaraf den vnnligen icke heller ge

nom stuJier eller praldil; lillllllat eöra sig för!jent. Liliale

des siwlie drrigcnom hrredas utvfl[pr att upprälla df·n Ma

rin-Läl<are-corpf., rnrd full rörlighet och Jisponih litet för sjö

tjensten, som llottan så väl behöfvrr, och hvars organisation 

på detta sätt icl;e skulle miila så stora svårigheter. Det ål' 

väl sannt alt en drrigenom öliad extra uteifts-stat iclie slilll

le kunna unJYilias, men de ölwde uteiflerne ersattes mång

dubbelt af de deraf uppl1ommande fördelar. De ökade lwst

naderne komme nrmligen alt omfatta reseersättningar från 

och till stuJie-orlerne LunJ eller Stocliholm, samt. Jagtrac

tamentrn unJer tjenstgörincstiden. Då man likväl besinnar, 

att dylilia ersättningar i alla fall årli~en utgll till Fält-slipen

diater, som tjenstgöra på F'loltan , lärer man finna att den 

verkliga utgiftstillökningen inslirånl;er sig till en obelydlighd, 
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som råtlast bör drabba sjulihusets underhåll och icke den 

rasta personalstaten. 

Det har sålunda blifvit visadt, alt Carlslirona station kan 

åtnöjas med 5 ordinarie fasta Lllliare-beställningar. Det fal

ler af sig sjelf, att Stockholms station måste kuuoa tillfreds

ställas med vida mindre. Der bellöfver icke nåeon annan 

sjukvård etableras, ån den på Garnisons-sjul;huset, och så

ledes iclte heller hållas flere fasta Läkare, än som erfordras 

för tillsyn öfver sundheten i St;eppsllolmens liasserner och 

för sjukes afpollettering till förenämnde sjukhus. Detta bör 

kun na verl1stållas af en enda Laltare, möjlieen med tillhjelp 

af ett underordnacH biträde. Nya Medicinalstalen upptager 

visser ligen !ör Stocliholms station en Recernents- och 2:ne 

Förste Batai llons-Lälwre, men, så vida i c lie d esse Lältare äro 

arsedda för SliärgårJs-flottan, lwn man svårligen inse deras 

behof för stationen. Enligt den plan, som nu afhandlas, 

bör man iclte hålla flere Läkare med fa>ta platser, än som 

erfordras för slationerne. Vid Götheborgs station har man 

redan för flere år sedan insl;rflolit Läl;arnes antal inom det 

behöfligas sräns. Der göres icke af nöden mera än en. 

Marin-Liikare-corpsen bör således omfatta 8 Lättare

platser med rast anställning. Desse Läl;are böra utgöra 3:ne 

grader, med benämningar fullt öfverensstämmande mrd gö

romålen. Öfver-Läliare och Öfver-Chirurg slwla s51edes be

nämnas efter hvad de i sjelfva verket äro, och såsom öfver

allt annorstädes bruliligt är, samt utgöra Corpsens högsta 

grad. Andra graden uör antaea benämning af Uppbörds

Läkare, emedan Lälwren i denna graJ vid alla stationerne 

har att omhänderharva en större eller minJre uppuörd af 

iostrumenter och annan alliraille, och derjernle ingår i sam

ma kategori som Uppbörds-Läkarue ombord. Tredje gra

den för sin del bör iclie heller lwmma att benämnas annor

lunda än efter beskalfenheten ar sin befallning : de slwla kal

las 13ilrådande Li\kare, såsom lilwled('s öOist är ombord. 
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Den dPI deremot af l\1arin-Lakare-corpsen, som icke 

kommer att innehafva fasta och oföränderliga platser, hör 

ställas på samma fot som Fäll-Läkare-corpsens motsvariea 

medlemmar, och således benämnas Slipendiater i ~larin-Lä

kare-corpsen. Då de inträda i tjenst, antaga de grad och 

benämninB derefter. Under tjP.nst~öring ombord, IJYartill de 

lwfvudsaldir:en äro bestämde, antaga de således namn ar 

Uppbörds- eller Biträdaode Lilliare, alldeles såsom hittills va

rit vanli[!l. Utom tjeost äro de, med afseende på olika fram

steg i studier och redan förut utöfvade olil1a befattningar, 

indelade i 3:ne lilasser, såsom ett nödvändigt medel till in

bördes täflan och deraf härflytanrle relativa befordrin::ar. 

Utan att öfverskrida p,räusorne af de tillgångar, som Nya 

Medicinal-staten upptager, eller 8250 Rdr !lko, !wo Marin

J.äkare-corpsen upprättas och så orgauiseras, alt den fullt 

ut lika väl fyller llottans Läkarebell of, som Fii lt-Lakare-sorpsen 

för närvarande fyller armeens. Krisslider kunna till och 

med svårlir:en pål1alla corpsens förstärlwing, men för så till

fälligt behof lwn man icke gerna hafva allt i beredskap. 

Tablll af Flottans Läkare enligt Nya Medicinal-staten. 

!Med sta-
tion uti 

T j ens tegrader. ID$!? a Lön på Summa ~ o 0 -

~~~l stat. l löner. 
..., c- "'" l~ ~q~ \ 

Fält-Läkare 1 - - R dr 4200 R dr f200 

Regements-Läkare 2 1 - " 
800 , 2400 

I•'örste Bataillons-Läkare 3 2 4 " 
400 

" 
2,00 

Andre Bataillons-Läkare 3 ..,... - , 250 
" 

750 

Slipendiater 10 - - " 
150 

" 
1500 

~ ~----
Summa 23 , afl öntc med 82ti0 Rdr Bl< o. 

1 
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Tabltl af Marin-Ldkaro-oorps enligt ndtvarando förslag. 

IMed sta-~ 
tion uti 
n • u:. C:. 

Lön på Summa Tjenstegrader. ~ g ~ 
~e:: g stat, 

l 
löner. 

..., - o" g :?.. o 
:-- ? C!~ 

O fverläkare 2- - Rur 4000 R dr 2000 

Öfver-Chirurg 1 - -
" 

4000 4000 
l' 

Uppbörds-Läkare 4 1 4 
" 

600 
" 

1800 

Biträdande Läkare 4 4 -
" 

300 , 600 

Slipendiater af 4:a klaS3en 6 - - ,, 200 , 1200 

- af 2:a - 6 - - " 433~1 11 800 

- af 3:e - 6 - -- , 83:~ , t\00 

--- · 
~ ~ 

Summa 26, aftönte med 7900 Rdr Bko. 

Vid jemnförelse af orvanstående aOönings -summor · visar 

sig vid den sl'dnare ett öfverskott af 350 Rdr, liVarifrån 

docl1 böra afgå 200 lhlr, såsom berälmadt arvode åt äldste 

Öfver-Läkare elll'r Öfver-Chirurg för honom särskildt ålig

gande eöromål. 

Uniform. Det skulle vara en absurditet alt för Marin

Läkarue bibellalla Fält-Ltiliarnes uniform. Den kan vara bra 

för sig, men är i hilesta måtto olämplig, obeqvärn och be

syn nerlig för Marin-Läkare"'). Om Fält-Läkarnes nya uoi-

*) Då Uppbörds-Läkaren under sista Corvett-expedition till Medel

harvet visade sig i uniform, frågade man Heresteldes, om han icke 

vore en, fartyget följaktig 1 kavallerist. Om den på nu utevarande 

Corvett tjenstgörande Up]Jbörds-Läkare berättas, att då han presente

rades för Drottningen af Grekland, uttryckte Hon sin förundran öf

ver bans utstyrsel , förm enande honom likna allt annat än en Ma

rin-Läkure. 
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form ar skäl, som vid anlagnineen blifvit förebragte, 5syrtat 
likhet med armeens Officerares, så borde ar tilläfv('Jli)Ts 
ännu flere anledningar Marin-Läkarnes inrällas till lfunplig lik
Ilet med Flottans. Det siwlie vara alt cå långt utom ämnet 
för dessa rader all i detaille föreslå ny uniform ; men det 
bar varit nödigt 1 alt åtminstone fästa uppmärksamheten på 
olämplighetf'D af den biltills brukliga*). 

Rang och Honnör. Marin-Läkarens rangbestämmelser 
kunna mycket väl förblirva, såsom de äro. Öfver-Läkare ocb 
Öfver-Chirurg bibehälla rang med Capilainer i Flottan eller 
Majorer i Armeen, Uppbörds-Läliare med Capitain-Löjtnanter 
i Flottan eller Capilainer i Armeen och nitradande Läkare 
med Premier-Löjtnanter eller 1:e Löjtnanter. Slipendinterne 
taga rang efter inneharvande berattnin!J. Utom ljenstgöring 
harva Slipendinterne af l :a klassen rang med Bitrådande La
hare eller lika med Pre~ier-Löjtnanter, de ar 2:a klassen 
lika med Second- eller Under-Löjtnanttlr, men de · ar 3:e 
klassen harva för inneharvande stipendium icke nåeon rang. 
Denna måste förvådvas genom åtminstone nåGon ådagalaggd 
tjensteduglighet. !\len efter hvilken som helst val vitsordad 
tjenstgöring 1 h varunder de naturlietvis inneharva den rang , 
som åtföljer sjelfva befattningen, hafva de i alla händelser 
förvärrvat rätli!Jhet alt anses lika med slipendiatf!rne af 2:a 
Jilassen. Den ar Öfver-Läl;arne och Öfver-Chirurp,Pn, som till 
följe af åldersmerit innehar orvanniimnde sårskildta arvode, 
uppflyttas i!erjemle i rang en e rad, eller anses lika med 
Commendör-Capitainer i Flottan. För öfrigt betyder rangen 

") Framförallt , och • ;edan innan någon förändring ar epauletter och 
knappar kan varda bestämd, böra de på fartygen tjenstgörande Lä
kare erhålla frihet att för sina kläder anlägga Flottans nu brukliga 
snitt, så att de ombord må kunna röra sig med den för sjömannen 
nödiga ledigbet och icke, såsom nu, oviga och stela, löpa fara att i 
trappor och passager icke blott skada sina klåder utan, h\·ad varre 
är, bry ta armar och ben u ta f sig. 

l . 
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filBa, der Jen iclw erhållor sill erk:innantlc uti underordna
des bt'mötandP. L~l,urnt•, isjllnl'rhet ombord, stf1 till den 
råa eemensl•apPn, hilhen, ulan disciplinens tyglar, ofta och 
latlt•ligen utbryt er i fr<icl.lld och ett opassande sl,icli, i en 
sådan heröring, alt de icl;e böra sal.na tkn irrflll rangen 
oskiljal•tiea honnör. -De böra si\ll·dr-s uti belsnincssiilt och 
um~f•nge uppmf•rtisammas efter sin grad i lil,hel med farty
cets öfriga Olficerare. 

Antagning och avancement. f'iir att erhålla slipmHlium 
af 3:e klassen böra erfordras sådana l'X<In1C'll>bdyg, som be
rättiga ti!l insl;rifning ~id Mc•dicinsl\a Faeulteterne, eller in
Il'& om r~dan ~d1Pdd sådan inslirifning. Slipt·ndium af 2:a 
klassen kan endast tilldelas dem, som aOaGgt Medicine Can
didatexamen eller deremot svarande l.unsl,apspror, eller dem, 
som i egenslwp af Slipendialer i 3:e klassen fullgjort minst 
6 månaders tjenslgöring vid sjuldn1s eller 3 månaders om
bord. Till Slipendiater af J:a Idassen kunna inga andra ut
namnas än de, som allaeGt Medicine Licentiat-examen eller 
deremot svarande kuoslwpspror, äfvensom Slipendiater af 2:a 
klassen som fullgjort dubbel, elle1· ar 3:e !dassen, som full
gjort tretluhbel sådan tjeustcjöring 1 som ofvan är nämnd. 
1 allmänhet gäller, att ingPn Slipendiat må användas såsom 
Upphörds-Lahare, förr än han lj Pn:dgnll minst 3 månader 
såsom Bilrädande Liil;are. För ölrigl b()ra lil;a fört!Piar ea
ranteras för inträde i Marin- som i Fall-Läkare-corpsPn. 
om Sjö-Siipentliaterne, såsom nu sliN1 antasas !Jiotl på 3:ne 
år oeh utan pensionsrälligh et, !;an deras eng:Jp,rmenl icke 
medföra någon särsldltl förtl eJ, utom tlc~ n möjliua vinst<·n af 
en tillfällig sjöcommend<'rine. Fåll-StipelHliatern<', som ic
ke antagas på besl;imd tid och som från sin första anstäli
nino berälifla p<>nsionsrältighet i armcen' lwnna meJ lika 
lätt~1 et ertiiiila comnH·n derin~ till sjiis, som t!ll !anus, untlcr 
ilet Sjö-Siipendialrrne entlasl äro disponible till sjös. Ar 
såtlant förhållande blir cu l<ill förklarliu följd , all hvar oci1 
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en om sin bättre förd··l omtiinlisam, undviiH~r anställning vid 

Flottan , såtänge möjli~het finnes alt inliOmma vid armeen. 

Bvad vidare beträffur he!"ordran från lär,r·e till hö~re grad, 

bör den visserligen slie efter samma grunder vid Flottan, 

som vid Armeen ; men icke så, att tjenst~öring på det ena 

vapnet medför ovillwrlig befordringsrått p5 det andra. Enar 

fält- och Marin- LfJiiarl'IIS praktiska utbildning under ljt>nstens 

utöfvandc måste utfalla i vasendtli~t olilw rip,lningar, måste 

också bdordran frfl!l det ena vapnet på det andra i allmän

het anses skadlig för ljensten. För bildandet af en sjövan 

och duglig Marin-Uiliare-corps skall det dessutom verka så 

mycket menligare, som i alla fall den för Fält-Lnkarne un

der fredstid latta tjenstgöringen, hvilken hemnar mycken fri

het för ensl,ildt Låliarevel'lisarnhl't, lockar till inträde i de 

lägre tjPnstegrader n e vid Armeen, då deremol tjenstens be

svärlit;heter och omöjligheten af enskild! praktiii afsliräcka 

från Flottan. De som således af böjelse eller annan orsak, 

försakaode företriidet af anställning vid Armeen, egna sin 

framtida verksamhet åt Flottan, böra tillfiirsäliras icke blott 

pensionsrättighet från sin första anstallning, utan flfven be

fordrincsfönnån inom vapnet framför hvar· och Pil utom 

detsamma. Med erliiinnande af d~nna p,rundsat~ bör dock 

den regel qvarstå, att ingen bpfordras till Öfver-Lälwre eller 

Öfver-Chirurr., som icke förut iunehaft ordinarie ljenst minst 

3:ne år vid stJtion , eller också, fullt leeitiruerad, bestridt 

Uppbörds-Läkare-bef~tlning lilw lång tid ombord. 

Undervisning. l alla lånder har man erkänt B) lian och 

nödvnndigheten af Läkares praklislia utbildning i bredd med 

den theoreliska, och helst anordnat examensväsendet så, att 

pralitiska öfniugar föregillt theoretislia prof. Den som hän

ner sättet i vårt land alt idlia medicinska studier, vet att 

sådant slier i en näslan omvänd ordning. Deraf hli1' också 

en följd , att man för underorduade militära Låliare-befatt

nincar ona måste iinviinda dem , som , med nytisen inledda 
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eller någon titl fortsatta ~tutlie r , liliv:tl tinnn salilla all prak

tisk vana och förf.trenhd . Ol'ft tid ilr vill ännu 11\n[;l atlåg

sen, då man kan hoppas fullt legitimerade Lålwre för åfven 

dc lägsta tjenstegraderne vid både Armeen och Flottan. Men 

om således Flottan icl;e kan undgå alt i sin Slipendiat-corps 

upptaga oexaminerade, bör hon åtminstone icke använda 

dem i tjenst med eget ansvar 1 förr än hon dra~:it försorg 

om deras dugliggörande i den rigtning, som för tjensten år 

augelågnast 1 eller den praktiska. Till den ändan bör Flot

tans sjukhus kunna gagnas såsom en praktisk skola för Ma

rin-Läkare, på samma sätt som Garnisons-sjulillllset i Slack

holm är, eller kunde vara, för Fält-Lälwre. Till stipendium 

böra derföre de hafva företräde, som redan förut varit Un

der- Lälwre vid sjuliiJUset; äfvensom ingen redan antagen 

stipendiat bör i tjenstgöring användas, eller befordras, rörr

än han fullgjort sådan Under-Läl;are-befattning. Genom vid

tagande af denna enkla ordning skulle man få mindre svårt 

att rekrytera corpsen med praktislit användbara personer, 

och om derjemte vid krigstillfällen, då corpscn möjligen tarf

vade sl1yndsam förslårlwinp,, Öfver-Låkarne och Öfver-Chi

rurgen, såsom ofvan år antydt, vore förbundne alt hålla fö

reläsningar, så hade man snart en pralilisk mediciosli slwla i 

full verksamhet, för sådant fall af mera varde än den vanli

ga facultets-undervisningen. 

Sundhets-Commission. Flottans m uti d n a la ng f' Ingen h der 

böra i alla de delar, som icke ovilliOrligen fordra Kong!. 

Sundhets-Collegii handläggning, vårdas af en särskild Com

mission, sammansatt af stationens sarullige Utkare af hilgre 

grad, under presidium af den, som är äldst i ljensten. Allt 

bvad således, enligt nuvarande Reglemente, tillkommer För

ste Läkaren*) ( = Öfver-Fålt-Läkaren), bör iifverlernnas åt 

•) Såsom bevis på ollimplighetcn af nu brukliga tjenstebenämningar 
må ytterligare åberopas, att Reglementet öCvera]_lL und viker dem 
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Commissionens åtgtlrd ; sasom alt bafva inseende öfver 
helso- och sjul;vården i allmänhet 1 samt sundheten i kasser
ner, fartyg och arbetsverkstäder; inkomma med förslager, 
som fordra Stations-llefalhafvarens eller Sundhets- Collegii 
afgörande ; veritlcera alla förbrukninear vid stationen eller 
ombord, o. s. v. samt dessutom vid fartygs nybyggnad eller 
utrustning, efter såsom fallet lian vara, meddela nödiga an
visningal' för sjukdetaillens ändamålsenliga inrymmande om
bord, och fördela Stipendiaterne till tjenstgöringar efter tour, 
vare sig vid sjukhuset eller ombord. All expedition bör ske 
i Commissionens namn genom dess prreses 1 som derföre 
uppbär ofvan omförmälda arvode. 

Sjulrskötare. Ehuru fördelakliet det än framdeles kan 
blif,·a ställdt med afseende på lilleängen på duelige Marin
Lälwre, skall dock sjukvården ombord icke uppnå sin största 
möjliga och rätta fulll;omlip,het, förr~n man blir betänlit på 
utbildande äfven af sldcklige sjul;skötare. l alla tider stodo 
å ena sidan de bildade Läkarne och å den andra handtlan
garne, hvill<a hos de sjuke utförde sådana förrattningar, som 
iclie förutsatte något lärdt vetande eller någon på djupare 
studium grundad högre konstfärdighet, utan inlärdes genom 
dressering. Grekerne hade sina Alipter eller Jatrolipter, Ro
rnarne sina Reunctores ; Munkarne, så Hinge de utöfvade 
Jlll<t•l\onst, sina Frates (Laici) ; och i sednaste tider bafva 
Badare och narberare kommit att vid sidan af de promove
rade Läl;arne iotaea den öppna platsen, såsom oundeängliga 
biträden. Desse medhjelpare, som aldrig Jmnnat nndvarns i 
enskildta lirvet, der dock en mängd af underordnade bestyr 
vid sjulisängen till stor del utföras af .den sjulies familjc
omgirning, harva icl;e heller kunnat anses oumbärliee i llilt 
eller ombord 1 der familjen icl!e har annan ersätlning äo 

med användning af andra. Sålunda talar det om Förste och Andre 
Läkaren, om Sjukhus-Läkarne m. fl. men icke om Öfver-Fält-Lä
karcn, Begements-Läkaren e, d. 
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kamratskapet; men emedan de tacits utan för!'cånr,en iif
oing, utan afseende på naturliG' fallenhet eller moralisk be
skaffenhet, ibland mansiwpets sämsta individer, haf1'a de säl
Jan varit till någon nytta, der de icl<e ofta genom välme
nande oförstånd blifvit rent af sl;adlige. För alt kunna till
börligen gaena böra de vara i förväg danade till tjPnsteu 
och derjemte omsoresfullt pröfvade till lynne och Linkes;ilt, 
så att de iclw blott ega färdi~;het i handl:igp,ningar och ba
dare-förrättoinear, som tillhöra sjelfva sjuhården , ulan ar
ven såsom ell slags barmhertiga bröder hos de sjul;e och 
sårade kunna utöfva de liärlelwns pligtr1·, hvilka för Läkaren 
försvåras af samhällställning och bristande tid. De böra ta
cas ibland companieroas bästa foll! och ' dels för inöfning ' 
dels för att göra annan sjuld>etjening öfvf:'rnöclig, anviindas 
den nödiga tiden såsom Sjul;vaktare på Fiollans sjulilllls. 
Preussiska Armeen har redan i 20 år njutit fiirtlP!arne af 
denna visa, mrnsldiga, och mrdicinslit valgörande inrällninc; 
och Oansl;a Flottan har under sista lirigsåren med ober:ik
nelip,t gagn inslagit samma väg att omhord lulll;omna sin 
sjul1vård. Sven~lia Flottan bö1· irl1e dröja all ocliså i ddta 
afseende ef!P!'Iwmma humanitetens fordran och <·n förbätt
rad lieisovårds entrfl8na l.raf. 



U~DERVATTENS-TELEGRAFER. 

Äfven i det sydliga Europa ämnar man tillvägabringa un

dervallens-lelegrafer, nemligen från Frankrilie ()Ch Piemont 

till Corsilw och Sardinien, och måhända sedermera fortsälla 

linien ända öfver till Fransyska Algeriet. Man synes vara 

öfvertygad alt dessa arbeten icke skola möta några oöfver

vionel'liua svårishder, serdeles som Medelharvet ingenstädes 

har nå!JO! betj·dli~:are djup, och man utomdess l1an till be

gynnelse- och slutpunkter för linien välja sådana ställen del' 

stränderna äro sandiga och långslråclila. 

Man har ocliså varit betänlit på att sålla det nordliga 

Europa i ögonblieldig förbindelse med norra Amerilia, men 

här påträffar man naturligen svåri~:heter, hvilkas lö~ning man 

ännu ej funnit. Några lngl·niörer hafva länlit sig möjlighe

tPn att genom bojar eller llytande lwue1· uppehålla den eleli

triska tråden på åtskilliga ställen, h varigenom den skulle har

' ' a kunnat bilda PU sammanhängande hel tråd, men de haf

va tydligen föllisett de Ol'motståndlip,a slrömmnl', hvill;a ge

nomkorsa Atlantiska Oceanen, och h vilkas pressning på trå

den, öllad eenom den på bojarne, ofelbart skulle spränga 

den ek'-trislia linien - den måtte för öfrigt vara samman

mansalt a! huru många fina trådar som helst. 

Passagen öfver Atlantiska Oceanen är för ett Ångfartyg 

omliring 2160 minuter lång, ocb på hela denna utsträckning 

finnes det endast några få puolder, belägna midwaters, der man 

kan loda botten; nemligen först på 30° vestlig lonr,itud, 

sedan vid ön Jacket 10° vestligare och slutligen vid New

fotllldlands·hanken på 520 vestlig longitud, men emellan des

sa betydligt sidida puuktcr har lodet nedsått ända till 3350 
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famnar utan att uppnå botten. Dessutom har man, på 

stållen af betydligt mindre djup, der man erhållit lodsliOlt, 

påträtfat spetsar och så sl;arpa lilippor all de snart p,enom 

vattnets stiindiea rörelse skulle förnöta och afsli<ira mrtall

tråden, huru väl den för· örrip,t vore öfverdrar;en med gutta

percha. Verkliga sjögrfts-slwgar af en föl'l'ånande slorlt>k och 

oerhörd tjoelilek betäcka dessutom hafshollen öfver stora 

ytor, och dessa siwlie oupphörligen hota att sönderbryta me

talltråden, genom deras ohejdbara rörelse fram och åter. 

Den lwrtaste viigen synes derföre böra öfvergifvas, och 

man får för Telegraf-linier göra som vid anläggandel af 

jernvägar gå omkring Hiirighett•rna då man ej li .lll be

segra dem. 

l\1an försfllirar att det finnes en plan alt draea den Te

lep,rafislia linien från dP.n nordliensie udden af Skottland öf

ver Orkney, SIH·tlands, F'airöarne till berget 1-lelda på Is

land; derifrån långs genom hela ön till Nord-Cap ocil vida

re genom harvet till den östra kusten af Grönland. Der 

skulle linien r;å t1ärs öfver halfön och sedermera passPra 

Davis-sundet till Cap Wolsingham, hvorifrån man, fiir att upp

nå Canada, endast heilöfde låta linien gå genom lludsons

·vilieLJ1 h1ilken, son1 lll<Jil vet, <'j är särdeles bred. 

Denna plan erbjud er den förclt·len alt man ej bPIIiifde 

mer än J 7S2 minuters undervaltens-liuie, och denna del

vis, så alt den liingsla, emellan Fair-iiame och lslandskusten, 

knappast öfverstq; 350 minuter. Bolten i Nordsjön synes 

.äfvcn gynna tieila företag, emedan man yå 160 a 260 fam

nars bolten i sjPifva verket finner jemna stenbäddar samt 

vågformiga sandtlacli, bildande höjder och dalar, och ännu 

ej der pf1trälfat dessa loppar och spetsar, hvillia i andra haf 

uppslijuta från botten såsom granit-nålar. Linien kom alt 

åfven här eå öfver b~lydJiea str<iclior 1 Ul e ll i dt>nlla eviga 

ensliehd kom ineeuliug att slö ra td\c!Jrues h em li ~hetsfu lla 



10G 

verknincar 
1 

ej heller bchöfde man fntl.la nåcon förstorand e 

hiindt·lsr. 

Den största svåricheten man !.an förutse ~~ slikcrlig~n 

anskaffanuet af den oerhörda mäncd af metalltråd 1 som vo
re behöOig till projcl;tc,ts utförandt' 1 och följaktligen uteirts
summans storlek, men i dessa tider då penningen tycl1es 
vara mer öfverOödande an nåconsin, och då den ntl1astas på 

rllreta<:r tn·illia ofta äro mera äfventyrliea än vinstgirvande 1 
u ' 

synes ej hellH denna svåriehet vara af nåeon betydenhet. 

1 sammanhane hnrmed torde d d intressera att erfara 1 

det första si)"Cliet ar den telegrafiska undervattens-linien 
emellan Nya Brunswicli och Newroundland, nemlieen från 
Nya Brunswick till Prins Edwards ö, redan blifvit utlaed och 
år i full verl;samhd. , samt att man hoppas redan i vår, dä 
s: t Lorenz -strömmen bli fl• er isfri, hafva den andra delen 
färtlig. (La Marine.) 

(Insänd!.) 

JlVAD NYT'l'A Vll\NES FÖR FLOTTAN AF DE ÅRLIGA KOM-

1\lENDEI\ll.'iGARNE TILL 1\0:'iGL. Gl:.MNASTISKA CENTRAL-IN

STITUTE'I' 
1 

OCII liVAD NYTTA SKULU~ KUNNA VINI.US? 

Da fru l, ta n att på Matrosen invrrka menlie t eenom att 1 

som man tror, med mycl;en vapenexercis ~:öra honom till 
soldat, bland upplyste och fördomsfrie män, såsom en för
åldrad åsigt allt mer och mer tyckes försvinna och Gen mot
satta åsit;!l'll deremot ciira sig eällande l iclie allenast såsom 
Il) ttie ulan fast mera såsom nödvändip., den nem l. att Örlogs
sjömunnen uti viss mohn mdsle vara. en väl utbildad soldal 'll)l 

•) Vid delta ord bör ej allenast fästas det inskränkta begreppet af 
en, ut i en trång vapenrock inlm~ppt Infanterist. Orde' hur en 
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så l'ftl uti allt det disciplinära som nli allt hvad vdrden ociJ 
brulret af de vapen vidliomrncr, som af honom sliOla använ
das, och då en del af våra sjömäns bildnine härpå synes 
syfta, så ledes man lätt till lanli en på huru mansl;apets va
penöfningar äro anordnade 1 samt hum dertill erforderliea 
egensl;aper meddelas dem, i hvars händer dcsse öfaingar 
e~.:entligeo iiro lar,de - eller på bildandet af Instrul;lions
OificerarP. 

Till vinnande af detta sednare vigtiea ändamål, l;om
mend t·ras alla på Stathlll en (Carlsl1ronas) varande ScliUnd
Löjtnant cr att under ~Iars m5nad dPitaga uti ExPrcis ··sliOians 
öfninaar och för samma äudarnål sändas årlicen vanlietvis 
2:ne Officerare till Konel. Gymn. Centr.-Jnstilutet. 

Alla liänna 1 att 3:ne timmars (Jaclie exercis under den 
niimnda tid en af en m5nnd 1 insl;ränlwnde sie till än mindre då 
helt;d <l!Jill" m. lll. aJ;·älillaS1 tir allt för liOI'!. för alt Cifva Oå[!ra 
tillfredsstftllande resnitater, synn erlieen som Mvcn hvar och 
en vd, att före Olficers-hefordran denna del af tjensten 1 om 
ej alldeles obel;ant, f1tminstone ftr föga öfvad. 

Deremot liiinna Iian siw fiin·e hvad resullater som verlili
C~'ll 1innas af de omtaldia lwmmenderinuarn e till Gym

na stbl,a Central-Jnslilutl'l, med hvillia l!bn tl'ifve l nilp,ot 
siirdel(•s Yietiet mftste nfses, d5 det lian finnas sldi l, all ar 

vids träcktare och ej s} förskr1ckanlle betydelse Mven om det Jwn
do lämpas på Matrosen. 

lllir bonden mimlre skicklig uli sitt yrke, derföre alt han susom 
lJätsman duger till sjömJn och på samma gilng lir skicklig uti all 
förekommande vapenexercis? - skulle då Matrosen , mera intelli
gent, blifva sämre sjöman ell er s}som s1idan lidJ nilgon skada af 
att han kumle användas -- om det Hfven vore - som Infant0rist, 
ehuru väl ingen vel,l~ yrlw nilgot s5clnnt. 

Snnncrligcn tkL linne., n:"1.~o t !'il!l li gt sLil för att Makosen skul
le, ar vapenöfn iugar eller ullli!du ud e i den vligen, fö rlora någor; a[ 
sina som MaLros oumbärliga eg.'nskapcr, ej eller tyckes erforenheten 
best.yrku denna förmorl~ n. 
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Flottans medel, livarmeJ annars så noea hus111\Jias, årlieen 

underhålla 2:ne Officerare i hulvudstaden, hvilka, kanske utan 

att förr nåeonsin halva befattat sig med vapenöfniogar, söka 

och erhålla denna kommenderine , utan att någon vet, eller 

ansett vigtig t, om de passa till Instruktions- Otricerare, eller 

om de ens sjelfve tänkt alt hårtill bilda sig. 

Det år visserligen sant, alt det arfvode, som desse Of

ficerare tillgodonjuta, ej år så öfverdrifvet stort, men dessa 

kommenderingar med åtföljande resor torde dock debitera 

Flottan årligen på 1000 1\dr 1\gs, hvilkt>t fö1· öfvt>r 20 Olfi

cerart>, som mt>d arfvode gt>nomgått denna kms, således ut

gör öfver 20,000 Rdr, en eansl1a betydlig summa äfvt>n om 

en fördel för !j ensten derför vore vunnen, en än betydligare i 

molsalt fall. Några ord torde upplysa huru härnu:d förhål

ler sig. 

Faslän dr!, uti slirifvelse från Chefen för Sjöförsvars

Departementet den 13 AllfrUsli 1850, är röreskrifvet, alt de 

från Gymn. Centr .-lnstitntet utexaminerade Officerare skola 

tjt>nstt.:iira som Instruktions-Officerare, så upplyses lått huru

\' itla de, genom denna examen, till nämnde befallning kunna 

vara sJ..idliee, om man blott genomöenar Instruktionen för 

ArtiiiPri-exercis-skolorna lid Kong!. Flottans Stationer och 

ett Examens - bd l B från G ymn. Centr.-lnstilutd. 

Af den föna synes, att uti Exercis-skolorna skall under

visning lemoas uti: 

"Artilleri-exercis med dertill hörande målskjutningar. 

Infanteri-exercis - - - - för så vidt den för sjötrupp 

ar bl'hönil~ - -

Bajonett-fäl;tninr. och fäktning med Pil;. 

fätilning med lluceare. 
Vapenvården" - och af det sednare alt, betyg lenlilas uti : 

Gymnastiiiens emnder, IJCslirifvande Anatomi, anvisande Ana

tomi, Fysiologi, brskrifvande Apparelj-G)'mnastik 1 beslirirvan-
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de Unie-Gymnaslik, beskrifvande JJajonett-fäklning, grunder

na för Vapeuföring, Apparelj-Gymnastik, Voltigering (på ler

vande häst), Linie-Gymnastik, Värjföring, Sabelröring, JJajo

ll!'lt-föring , Kontra-fåklning med Värja , dito med Sabel, 

dito med Bajonett samt inslruklions-färdighet uti de nio 

&ista af ofvan uppräknade ämnen. 

Alt Medikai-Gymnastiken, fastän ibland ämnena på Exa

mens-betyget, alldeles icke uteör föremål för undervisning 

torde hår vara öfverllödigt att nämna. 

Den nu med så stora kunslwper vid Gymn. Centr.-In

stitutet utrustade Officeren, kommenderad alt tjenstgöra så

som Instrulilions-Olficer, har der således ej blirvit det rin

easte hemmastadd uti de båda vietigasie delarue af den va

pen-exercis, som han dels bör meddela JJåtsmannen och Ma

trosen m. Il. dels bör vaka öfver blifva ändamålsenligt med

delade, neml. exercisen mPd geväret och kanonen, och de 

för honom (såsom Instr.-Officer) användbara kunskaper han 

inhemt11l 1 inskränka sig således till någon kännedom uti Ba

jonett- och Sabelföring, ofta gansl;a nödtorftig om ban ej 

förr än vid Gymn. Centr.-Institulet mrd något allvar syssel

satt si !J dt'rmed, h vilket med högs l få torde vara fallet. 

Den slutsats man härar tyckes kunna draga, blir såle

des, att den från Gimn. Centr.-Inslilutet utexaminerade Of

llceren är alldeles oliimplip, till InstrnJ,tions-Olficer, så frarnt 

han ej förut fullständigt aenom:;ått och är fullt hemmastadd 

uti exercisen med geväret och kanonen. 

Sliulle nu dertill vid en grausl;ning visa sia, att af de 

32 Officerare som med och utan advode varit lwmmende

rade vid Gymn. Centr.-Instilutet, t>j mera än Il varit an

vande såsom Instruktions-Officerare vid Exercis-skola, men 

att deremot lilia många uti denna berattning varit använde 

utan att hafva genomgått ifr5gavarande burs, så tyckes som 
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examen vid Cymn. Ccnlr.-lnstitntct ej ear nftcon öf,·crvä
eande Jwmpeteos till Jostrul;tions-Officers-befaltningen. 

Orsalien hvarför detta måhända är fallet, ligger ej långt 
borta. Lilla litet som hvar och en l<an Iiiiiignu sig den för
måga han önslwr, lika litet lwn hvar och en trll:icna sig förmå
gan all instruera trupp d. v. s. duca tili instrnlllör, på hvil
ken ecensl<ap ej något afseende synes fiistas vid liOmmen
deringarne. Det är ej sacdt att fastän det, för den som 
sölil nfunnde lwmmendr.ring, kan falla sig rolict all vara "en 
vinte1· i Slocliholm", det !;an falla si~ lil;a rolict alt hugga 
på Sabel och {älrta med Bajonett, eller alt ens dessa syssel
sättningar annat än till en helt rinea del in[lått i beriilmin
earne då ifräeavaranrle lwmmE'nderine söldes, hvill<el allt 
torde vara orsal1en att iill inca, ful ofullstandica, hetyg vid 
examen erhållas. 

Erte1· att så hafya framhållit oltimp!ighet.en af alt silsom 
hillills, till Gym n. Centr·.-Juslilntet hafl'a sflndt lwem som helst, 
ofta nian fördel !ör tjenstf'll emrdan de lwmmrndt·rade, 
saknande nit för sal1en, rj draca näcon s~irdelt• s nyt!a af den
na liurs, återstår nit 1is~ hvad som bordP u!zöra fordrin
earne för erhållande af denna liOilll!lend ering, h1·araf docfi, 
under andra omständighl'ler och af d<'rför intresserade per
soner, fördel lian dr•J!_!a~. 

Ingen Jueer till Jn strul,tiir ulan <J!l genom instruerande 
dertill hafva bildat sie och ineen l1an blifva det utan på den
na väg. Om delta iir sanning, så flr ju lydlir:t, alt med in
struerande vid Exercis-sliOiorua borde Inere Officerare sys
selsällas en liingre tid, t. rx. und er vintermånaderile (så
länge mrdiehet l:fll'llli ul:-;ör fordringar på hvarjl~ OfficPr), 
och så fortfarand e hvarje år·, tilld ess instnrl;tlons-färdiehet 
vore vunnen, hvarcft er kursen repetitions-vi s bord e i\ rlig en 
eenomeås, livarförutan all möda är borllw stad. 

Genom ull så under vinterm 5naderne för st handeripli
cen hafva ge nomgu lt all exercis och lf1rt sig all a Begl emen-
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ten ungef•irligcu som Jet t.illp,fu· vid Arrll\:\en, så slittlle del 
sna~t ej endast vara en fras, "att !!varje Officer är ovilkorli
gen {ö1·pligtad att till alla dess delar känna sitt Reglemente''. 

Under denna tiden af nåera månader slilllle befälilaf
varen för Exercis-s~olan (Tygrnlislarrn) fulllwrnligt vf1l lmn
na bedömma, hYillw som för· exercis hade siirdeles fallenhet 
och endast af desse borde på hans förslag elever sänd.as till 
Cymn. Ct•ntr.-Institutet. 

Efter genomgåneen lf1ngre instruldion s-hrrs vid Exercis
sl<Olan siwlie de flest e yngre Officerare vara duglice Jnsrul;
törer och efter en sådan förutgången !;urs, simlie den vid 
Gymn. Centr.-Instilntet vara af stor 11)' 11~, såsom i vissa de
lar mera utbildande än hvad fallet lwn vura vid Exercis-stw
lan och uti dem som från Gymn . Cenlr.·lnstitutel vore utexa-

' minerade (med betye), sl;ulle Flottan, emot hvad fallet nu 
är, då hafva alt. pårälilla mtinga skicldiec lnstrull!ions-Office
rare. 

Hva1·j e handa. 
Linieslreppets {ullfwmnande med slrru{ har återigen gått 

ett stort steg framåt. Det Engelsl<a Sllruf-linieslieppet Dulw 
o.{ Wellington, 131 lwnoncr, har nu gjort sin första profre
sa och visat all slmtfven, tillämpad på denna liOiossala Linie
sl!epps-kropp, iclie all enast fullt motsvarat, utan vida öfver
trälfal de mest öfversp:inda förväntningar·. Den 11 i den
na månaden utcicl< ur· Portsmouth hamn detta ståtliga 
higs-sl;epp, med ilande fart förbi rnfinea tusende åskådare, 
hvill<a, hänförde af det storartade sliådespelet, uppfyllde lur
ten med de liflieaste hurrarop. Kursen saltes åt Stockes 
Bay, hvarest var uppmält en hana, en EnePlsl<. mil l5ng, 
hvillicn :::enomlöptcs sex sersllil<la t;lln ge t·. Följande tabell 
ulvisar Je erhållna !Jasli Ghell'rUa: 
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Tid. Maschinens slag. Tryck. Vacuum. Fart. 

l med tiden 5,43. 29. Il. 25 !- 10,495. 
2 mot 

" 
6,16. 30. 11. 25 ~· 9,5~9. 

3 med 
" 

5,28. 29 J. 10. 26 l · l 0,975. 

4 mot Il 6,23. 31. 11. 25 ~ - 9,399. 

5 med ,, 5,23. 29, Il. 26:. 11,145. 

6 mot Il 6,37. 29. s l· 26 ~· 9,068. 

MedeHarten var sa ledes mer än l o knup i timman. 

Den följande dagen gjordes ett annal försök, neml. all röna 

pä huru lång tid skeppet kunde beskrifva en cirkel. Här

till litgick 7 minuter 45 sekunder, ocb cirkelns diameter 

bier 150 famnar. Duke of Wellington är beräknadt att, fullt 

utrustadt och bevärad!, ligga 25 fot 6 tum (Svenskt mått) 

för och 26 fot 6 tum altter; under profresan låg det 24 fot 

för och 24 fot 9 tum akter, ln·ilket naturligtvis bidrog till 

en större fart på slieppet än som kan påräkna~ när det lig

ger på sitt rätta läge. Detta oaktadt har försöliet dock vi

sat sig så högst förd!o'lakligt, att man num<.>ra, utan fara att 

famla i fantasier, tryggt kan antaga, att skrufven snart må

ste tillämpas på alla Linieskepp beräknade fö1· aktif tjeustgö

ring, samt alt alla de Linieskepp1 som ej äro fullkomnade med 

denna auxiliär-kraft, endast äro Linieskepp till namnet men 

icke till gagnet. 

Lord Nelsons sista bre{. Ibland den samling af Lord 

Nelsons bref som nyligen blifvit försåld på auktion, inköpte 

Brittiska Museum det sista bref som Lorden slird straxt före 

slaget vid Trafalgar. Det befanns liegandl.' ofulländad! på 

I1ans skrifbord 1 och ämnadt till Lady Hamilton} sålunda ly

dande : 

Victory, 01.:/oher den f9:de, middag, Cadix O.S.O. 16 /eagues. 

Min lräraste dlslwde Emma, mitt hjertas egen vän, -

Det är signalerad! att fiendens förenade flotta kommer ut ur 
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hamnen. Vi lwfva föga vind, sti att jag ej kan hoppas alt 

{d se dem förrän i morgon. bitUte Gud, som styrer stridens 

utgb-ng, kröna mina bemödanden med framgdng; huru det mtl 

gll, slwll jag nog taga i aM, att mitt namn fortfarande skall 

bli{va li/ra kärt {ör dig och Horatia, hvillw båda jag älskar 

silsom mitt eget lif. Och da min sista slrri{velse slwll bli{va 

till dig, sa hoppas jag till Gud att jag skall lefva för att af

sluta mitt bre{ efter striden. Matte liimlen välsigna dig 

ber din Nelson och Bt·onte. 

October 20:de. 

PIJ morgonen voro vi nära mynningen af Gibraltar sund, 

men vinden hor icke blifvit nog mycket 'Destlig för att tilldta 

den förenade flottan lwmma till lofvart om Trafalgm·s-ban

karne ; men den har bli{vit rälmad till fyratio seglare, af 

hvilka jag antager trettiofyra vara Linieskepp, och 6 Fregat

ter. En flocl' af dem syntes utanföre Cadix denna morgon, 

men det blåser sd hårdt och luften är sd disig} att jag frul'

tar att de gd in i hamn före 'nallen. Måtte Gud allsmälrtig 

gifva oss {ramgdng öfoer dessa gynnare ("fellows"), och sätta 

oss istand till att d•tadkomma fred. - Detta brer uppta~::er 

trenne sidol' och är påteclmadt med följande ord af Lady 

Hamitlons handstil: ''Delt<~ href var funnet öppet på Nelsons 

skrifbord, och öfverlemnadcs af C:~viten Hardy till Lady Ila

rnilton. Oh, olyclilir:a eländisa Emma! - Oh, strålande sälle 

Nelson!" 

Ny J(nppseglings-Slwnert. sellan skonerten Sverige be

funnit s ej fullt molsvara de slora förhoppningar dess kon

struliför prmilwade, så har man nu, i Göthebo•·t:: en ny l•app

seglincs-skonert under byggnad, med förändrade linier och 

dimensioner, i enlighet med de ialiltagelser som btifvit gjor

de på sliDnerten Sve rice af dess erfa rne, för sjömansln111skap 

välkände, bdälhafvare l(a ptc·n N. Bcclwwn. Denna nya sko-
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nerts läned i vattenlinien [ir· l JO fot, och brC'dd 22 fot. Djup
gående för lir 9 fot, och a liter l O~ fot. 

Nord-Amerilwnsl• skeppsbyggnad. I Boslon byeaes af en 
M:r M' J{ay ett handelsskepp med sliruf som är· 327 Svensl,a 
fot lånet, 56 fot bred!, och af 4000 tons driigli[!hct. Det 
är ämnadt till fralit- och passagerar-fartys på Californien. 

FöRÄNDRADE OCII NYTILLKOMNE FYRAR OCII SJÖJIIÄRKEN. 

Sverige. 
Stot·-Jung(1·un, Fyr, skall förändras till lenlille Fyr. Un

iler tiden visas från dPnsamwa en lanterna med nödig fyr
apparat. 

!Iolmögadd, Frr, slwll alldeles ombyggas, och visas under 
tiilcn en öppen kolfyr ifrån en 15 fot höc: pelare, 

Norrige. 
För undeq;ående af förändrine blifva Fj'l'arne vid Hvi

diuc:sö, Oxö, Liudesnaes och Lister under loppet af somrna
ren l S53 släcl;le ; den förstnämn de från l :a \\!aj och de ö f- , 
riec från l:a Juni, och efler för;1ndrineen slwla de blifva af 
följande besl;alfenhet: 

Oxö, Fyr, stillastående, af 2:a klassen. Höjd öfver vatt
net 135 fot; synvidd l S a 20 mil. 58° 3' 25" N. S0 6 1 

3511 o. 
Lindesnaes, Fyr, omgående, med blini! hvar trn, af J:a 

klassen. Höjd öfver· vattnet 153 fot; synvidd 22 å 24 mil. 
57° 58' N. 7° 31 o. 

Lister, 3:ne Fyrar, stillastående, af 2:a klassen. llöjd öf
ver vattnet 125 fot; synvidd 18 a 20 mil. 58° 51 30 11 N. 
(jO 321 1511 0. 
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Hvidingsö, Fyr, stillaståendt>, med blink hvar 4m, af 2:a 
klassen. Höjd öfver vattnet 140 fol j synvidd 20 a 22 mil. 
[j!)o 4' N. 5° 25' O. 

Irland. 
Cork, Hamnfyr, stillastående, med rödt sken, på N. O. 

udden af Spit bank, står på 9 fots djup, vid lågt valten j 
synlig från S.S.V. i V. till N.V.t.V. ~V . Böjd öfver vattnet, 
vid höet vatten sprinetid, 32 fot. 51° 50' H" N. S0 16'2611 Y. 

skeppare åtvarnas alt ej passC'ra banl;cn emellan Fyrtor
net och Haulbowline Island, och att hålla så vM F)-rlornet 
som b3kpelarne på behöri~t afslånd. 

Den här förut varande Oj•tande Fyren är indraeen. 

Holland. 
Vlieland, Bål;ar: t) den på ön Vlieland, l;allad Veldl!aap, 

är nedtagen och ersfiltes af Pil ny; 2) på vestra ändan af 
den torra Vlielands-liullen, l1allad Hobbebol, i narhet af Eyer
ländsfia grunden, uppsättes en ny hål; med 2:ne ovala skär
mar; 3) på den höea diinen vid 1\oo{! på Texel uppsältes 
en sl1årin. 

Italien. 
Neapel. Den nya fj'l'en visar blink hvar 3 111 ; densamma 

pejlas i s. ~ O. från stora Fyren, på hörnet emellan ham
narne. 

Sicilien. 
Faro, Fyr, förundrad till stillastäende af 4:e klassen, med 

blink h var 3rn. Ilöjd SO fot; synvidd 14 mil. 

111ilazzo, Fyr, förändrad till stillastående af 4:e klassen. 
Böjd 290 fot j syn vidd U mil. 

Norra Amerilw. 
Galveston, Fyr, stillastående, på Point Bolivar, vid norra 

sidan af inloppet till hamnen, i N. V. ! V. på kompassen, 4 ! 
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mil från baren. IIi\ j d ör v er vattnet 7 ä fot j Sj'nvidd 12 mil. 
29° 22' 2 11 N 9~0 45' 33" V. 

Skepp, som drt>ja bi utanför böra hålla fyren i N.V.I.V. 
på kompassen och, om de kryssa, akta sig för att komma 
vestligare än denna prjling. 

Näslan alla årstider herrskar på kusten en, öster ifrån 
kommande, stark ström, h varföre tillrådes att angöra kusten 

20 a 30 mil ostligare och sedan följa den pä 6 ~ famnars 

vatten. 

Matagorda, Fyr, omgående, på Matag01·da öns ostliga än-

da, 3 ! mil från baren. Höjd öfver vattnet 72 fot. 28° 

19' 30" N. 96° 22' v. ungefär. 

Sl;epp, bestämda till Malagorda bay, som invänta Lots, 

höra hålla sig på 7 famnars vatten, med Fyren i V.N.V. 

Asien. 
Malallloa, FyrslH'PP, med en stillastående Fyr, på så kal

lade 2 4- famnars banken, vid vestra ingången till sundet och 
på 4 famnar vid lågt vatten springtid, unedär 150 alnar 
nordligt från tunnan. Pejlingar: Parcelar Hill S. 83° 40' O.; 
false Parcelar Hill N. 49° 20' O. Synvidd 7 mil. 

På O. och V. sidorna bör man ej gå Fyren närmare än 

l mil j på N. och s. sidorna är inom ~ mil 9 a 12 famnar, 
och SkPpp som pejla Parcelar Uill i O. l S. äro nog sydliGt 
och de som pejla den i O. l S. noe no1·dligt. En fackla af
brilnnes klockan l O och 2 och ett blått si; en kl. s, 12 och 

4 på nallen. Om dagen visas en röd flaeg med hvill ankan.>. 

A{ril&a. 
Bird Island (Aieoa baj), 2:ne fyrar, stillastående, på dt•n 

ostligaste af nird Islands \'id Woody point, 18 fot ifrån 
h varandra j den ena 70 fot och den andra 80 fot öfver vatt

net, vid högt vallen. Fyrarne synas ifrån Doddin::ton Rock 

rätt öfver hvarandra . 
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Woody point <1r bcll\ckt af skog, mrd undanlag af en 

!Hen sandrygg på toppen j ett förhållande som år det enda 
på kusten oah ger landet , i molsatts emot långa sträckor 
på båda sidor, ett mörht utseendP, La1Hiet på vestra sidan 
höjer sig i talrika små sandl;ullar, blottade på all vexlli{{het, 
och landet på östra sidan är äfven lialt, ända till Padrone 

point. Woody point är väl höe och brant, lllPJJ ej så framstå
ende, att den bildar ett Cap utom då man ar mycket nara. 
Padrone point utstracl;er sig deremot i ro låg sandudde och 
bränningarne sträcka sig långt vid starka vindar och omh)·t
lig strömsättning. Bird Islands äro en temligen god tiii
Oyl;tsort, med vinden emellan V. och S.S.O.; då man bör 

anl;ra på 13 famnar, en god ~ mil ifrån de nordlieaste brän
ningarne. Öame äro låga och farliga, och ehuru man i all

mänhet får landet i sig te före dem 1 mfiste man dock med 
en !mrs, som bär förhi dessa, vara uppmärksam på strilm
men, som drager emot öarne. Doddington Rock och d"t 
vestliea refvet måste anses som en del af öarne och bör 
iiii!Ct fartyfj fjå eml'llan dem 1 emrdan, Vid fult \'ädPr J det 
bqter emellan lu;la str•lckan. Vid klart \'åder ser man Hug
eed- och Cockscomb-bereen, då man helinner sig midt för 
öarne, men pas~erar man nianför Doddinr,ton, så måste man 

hålla Cockscomb-bereel öppet vester om Hueged-berget i uu-
gefär N. V. och styra N. V. t. V. 4 V. (Fol"ts.) 

SAMMANDRAG AF Å'fSJ\ILLIGA J{ONGL. llHEF' FöRORDNIN

GAR' GENERAL-ORDER l\1. 1\l.' UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPAR'fEMEN'fET. 

(Kong!. llref.) 

Mars den l. Fastståld ny organisation af Förvaltninr:en af 

Sjö-Ärenderne. 

Den 15. Reglering af, de Embets- och Tjenstemän vid Flot

tan i stat tilldelade, arrvodeu. 
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s. d. IL M. har beviljat Selmnd-Löjlnanten \'id Flottan, Cref
ve 1\. Posse, för den lid han tjenst!Jiort i 13ritlisl•a Örlogs
Flollan, en reselwstnads-ersältning i ett för allt med 
50 L. Sterling. 

Den 31. T<. M. har bifallit, att 3:ne extra Lotsar å Drngö 
och nafstens-sunds Lotsplatser i Bohus Län må antagas, 
emot årligt arfvode för dem hvardera ar 66 me,. 32 sk. 
Blw. 

S. d. J{. M. har tillåtit, att en dertill lämplig Officer af Flot
tan får, till uppritningen af Sjölwrl ilfvrr Wenern och 
llyeJrven, anställas vid Sjöliarte- Kontoret, emot ett årligt 
arfvode ar 300 P.dr. 

s. d. K. M. har anvisat, utur Invalidhus-fondens tillgångar, 
till Flottans disposition , för innevarande år, en summa af 
3,780 Rdr. 

s. d. f{. M. lwr förärat Jungmannen vid 1 :a Kompaniet N: r 
70 Strömberg en Silfvermedalj af 5:e storlel<en för beröm
liga gerningar' alt ar honom i högblått band med gula 
kanter bäras på bröstet. 

s. d. K. M. bar beviljat Selmnd-Löjtnanten vid Flottans Kon
strulitions-lwrps E. O. Toll tillstånd, att ytterligare G må
nader få vistas utril<es för inhemtande af liiinnedom om 
sednare tiders gjorda framsteg i Sl<eppsbyggeri, med rät
tighet till den allöning som för honom i Kongl. Brervet d. 
6 April sistlidet år blifvil bestämd. 

(General-Order.) 

April den 5. K. ~1. har befallt., att Linieskeppet Carl XIII, 
Frt>catterne Josephine och af Chapman, Äng-Korvetten 
Thor, 13rir,gen Nordenslljöld samt 2:ne Norska Örlogsfartyg 
skola formera en Eskader. Till" Chef för densamme kom
menderas Konter-Amiralen m. m. von !{msenstiema. sta
ben skall utgöras af 1 Flagg-Kapten , 2 Flatm-Adjutanter, 
l Expeditions-Konstruktions-Officer samt l Expoditions-
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1\anslist. ~led undanla[! af Äna-J<orvettcn Thor sliOia de 
svenske Fartj'gen inmönstras den 15 näsllwmmande Juni, 

Den 4. Till fortsililning ar Sjömätningarne å 13ohus Lins och 
Ilailands lwster· beordras Sel•und-Löjtnanlerne Carpelan, 
Heilborn och Grefve Cronhjelm. 

LJen 5. K. i\1. har till Cht>fer och Sel;onder utnämnt följande 
Officerare: På Linieskeppet Carl XIII: Sekond, Kapten C, 
A. lixeliström; på Fregatten Josephine: Chef, Komrnendör
l<aptenen m. m . .J. Lilliehööl•; Selwnd, Kapten-Löjtnant 
Troile; på Fregatten af Chapman: Chef, Kommendör-Kap
tenen m. m. Fr. Eogelhardt; Seliond, Kapten-Löjtnallt J. 
L. ~lelander; på Briggen Nordcosliiöld: Chef, Kaptenen m. 
m. C. 13. Lilli ehööll. 

s. d. IL i\1. har befallt, alt Linirslieppet Fäderneslandet, som 
iir undt>r utrustning till exercissl1epp på CarlsJ,rona redd, 
sliall utl tie cas i början af nästlwmmande Juni. Besätt
ningssil rJ,an sLJ!l ut3öras af 64 man . 

s. d. 1\. i\1. l1ar befallt, alt [{omme,ndör-!{aptenen Friherre 
P.uulh sbl!, under Konter-Amiral v. Rrusenstiernas ~jö
IWIIIIlll'lldPrirq::, förestå Kommeuclants-Ernbetet i Carlslirona. 

s. d. f{. ~1. har befallt., att Kaptenen vid Flottan m. m. 
lhtssPih l· rr. s l;ull, under l(ommendör-Kaptl'nen m. m. Lillie
hööl,s ~jöl,ommendPrint:, förrålla \Varfs-Chrfs-ljeosten i 
StocJ,holnJ. 

Den 22. l(. ~J. har utnåmnl Rommendör-Raptenen H. [{. II. 
ll ertic en af Östergöthland till Fineg-Kapten på den utgå
ende bliadern, samt Kommendör-Kaptenen m. m. C. M. 
Ehnemar k till Chef å Linieslieppet Carl Xllf. 

S. d. J{. ~ l. har befallt, all Kaptenen \'id Fiollao N. Hall
ström slia ll , under [{omrnendör-1\ ap tcn Eltnemarlis sjölwm
men dc;·i:q:, hes trida Chdsbefal!ninecn i Sjö försvars-Depar
te men tel s .. J(o m.- Ex p ed i l i on . 
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s. d. Kapten-Uljtnant A. G. l 'l· losius IH'ordras att vara 
Chef för Smålands llåtsmans- [(om p. 

Den 2G. K. l\1. har befallt, all Äng-Korvetten Thor skall ut

rustas för en månads Pxprdition samt lieca Ida r till pii

Jnönstring från dru 20 l\laj . Besättningl'D skall ut eöras ar 
Il O man. Till Chef li ~mmentlnas Kaplt'uen Fri h. T. Cc

uerslröm och till Sl'hond PrPm.-L.öjtu. nosengren. 

G ene1·al- Or(lCI'. 
(Ca1'lsk1'ona Slalion .) 

Und L· r blirvande experlition [Jr o till tj enstgöl'ine beordrade : 

På Linieslwppet Carl XIII: 
](ommenderade Offleerare: 1\apt.-L.öjtnauterne v. 1-lorn, C. C. 

Warber~: och Thor mark, Prem.-L.öjtnaulerne C. RIPman, Otlel

stjl'rna, GrPfve v. B osen och Frih. StadeiiH'I'ff, samt Sek.

Liijtnantr!ll Grl'lve C. Cronstedt. Till exercis : Sek.-Löjt

nanl t> rne Amer·n, Schveder, BjiirkstPn, 11. M. Servais, W. F. 

Antiarerona och af 1\lerli•~ l·, Jllarin-0/(icer Löjtuanten E. Pihl. 

På Fregatten Jos l'phine: 

J(omm end. Officerare : l'rem.-L.öjlna11lerue Thomson, C. Il. 

Kr e ut: ~' r och J. B. Lap,r·r cl·anlz, samt S•·k.-Leijln. Frih. C. A. 

WachtnwistPr. Till exercis : Seti.-l.öjlnautPrue Il. n. Ankar

crona, \\orden, Engström och Lemnell. 

På Fregrrtten af Chapman : 

](ommend. Officerare : Kap! .-Löjtnanl Laven (lnformation s

Offic•·r), Pre m.- Löjtnanten Danckwardt , SPii. -l.öjtnantern e 

Fors~ fll (l<ad r tt-Oflicer) och Cron slrand. Till exer cis : Sr li.

Löjtn uut Hne Gy ll ensJ.epp, Frölen, Laeerh Pi m och ~l. G. Servais. 

På Briggen Nordenslrjöld : 
Kommend. Officerare: Prem.-Löjtn aniPrne Sy ll'an der och C. 

' '· l\ rnsf' nst j t> rn a. Till exercis: S et~.-Löjl nau t r rn e And f' rs son 

och Cl'iilnv all. (lhn 9 April ). 
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Å Exercis-Siirppet Fädernesland et liomment!eras: Chef, 

Kommend .-1\aptenen och Rirld . Löwenborg; Selwnd, Kapt.

Liijtn. N. Äh manson ; lwmmend. Officerare : Prem.-Löjtuan

teme Thornander och A. 1\in~;:h eim, samt Sek.-Löjtuanterne O. 

Laeerberc och v. Sl·dow. 

Ä Ånt:fartn:et Balder lwmmenderas: Chef, l'rem.-Löjln. 
s. A. Lacerbc1g; medlwmmend. Officer: Sek.-Löjtu. Ostcr

mau. 

Å Exercis-Uriegen Snappopp : Chef, Kaptenen och 1\idd. 

Schmiterlöw i kommend. Officer: Seli .-Löjtnant Laeercrantz. 
(Den l G April och 4 Maj). 

Seli.-Löjtn. R. Tlolrn är beordrad all tjrnstcöra på Gö

thebores station. (Den 23 April). 

rå Ängkorvellen 'f!Jor liOilllllt'lld eras : Sekond, Prem.

Löjln . Hoseneren; kommend. 01/'icerare : Sl• li.-Löjtnanterne 
1\ahmn, U. af Trolie och l'alandPr. Machinist-Officer: Sek.

Löjtu. A. d'Ailly . (Den 30 April och 4 ~laj ) . 

Föl'iimh·iu!Jlll' iumn Irongl. jfaj:ts Plolla. 
Förot·dnande : 

Den 31 MHrs. Till Sel;und-Löjlnant: utelaminerade Ka
delt-llorporall'u A. J. Blom. 

Befordringar : 

Den 19 Ap ril . Till Kommendör-Kaptener: II. K. H. Arr

Fursten, Hrrlit:en ar Östergöthlantl, Oscar Fredric i !(aptencn 

och Riddaren C. M. Ehnemal'l• , samt f<apteneo och Hidd . E. 
A. Printzensliöld ; till l{aptent>r: l{apten-Löjtnanten och Ridd. 

P. K. A. L~ fl PI'strål e, samt I<apten-Löjtnantem e A. G. Nor

denski öld och N. Ila li st rö m; till Kap ten-Löjtna nter: Premie r

Löjtn ant eril e A. J. Unge r och !C L Na tt och Dag; till Pre

mier - Liij tn anter: Sekund- Löjt nant n ne G. r. af Klin t och 

Grefve C. Crons letl t; t ill SdiUnd-L öj tuantcr : ut examinerad e 
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Kadett-Korporalrrnr, Friherre r. W. 13t•nnet, P. G. A. starek 
ocb J. G. F. 13raune. 

A(sked: 
()en 15 Mars. SP~und-Liijtnantt· n C. V. Anl•arcrona, lllPd 

bibehållande ar tur och hefordringsrfttt, mot sl.yldiehet att när 
så erfordras sic till tjenstgö ring vid sjöliommetHierinr,ar in stftlla . 

Transport: 
Den 19 April. Till !(upten ,·id Mckanisl•a korpsen, Kap

tenen ,·id Topogralisl>a l.orpsen, !lid d. af Wasa-Orden .1. !lacklund. 

Utnämningar: 
Den 2S April. Till Riddm·e och J(ommendör of J(ongl. 

Jt!aJ:ts Ot·den: Amiralen C. F. Coyet. 

Till 11ommendör af J(. Svärds-Onlen: l(onlr•·-Amiralen 
S. l\'1. von l{rnsenstierna. 

Till Riddare af Hongl. Svärds-Orden: 1\apten-Liijtnanter
ne C. L. Carlstriim, G. \V:ddqvist, P. W. AnH~e n, samt Kap
tenen vid ~larin-Heunm•ntet O. ~l. Törnebohn:. 

Till Svärdsmän: Flap,c-Styrmannen J. P. Warherg, Flar,r, -
1\onstapeln C. G. Laf:Prlllan , Fla~p,-Siiepp;trne A. W. Bergen
stjerna och J. D. llolm, Öl\er-SI.t•ppareu C. G. Hörström och 
Öfver-1\onst.tp<·ln J. 13<- r:;striim. 

Till Riddare of J(ongl. lVasa-Onlen : l'roviant-~lftstarrn, 

F<'irste Expedi ti ons-SPI,n·lt'ran'n L. A. An1olds~on, samt 1\ap
l('tH'Il vid ~lrlianisl,a J,orps vn s. ~1. l(ron!JPrc. 

Rättelser i föregående häfte. 

TJLi redogörelsen för Sjö-expeditionerne 1853, sid. 82 rad 2 ncd
ifrfin och följand e har, genom förbiseende af 3:ne rader i manuskrip
tet, följ 8nde oriktiga uppgift influtit: 1 Bataljon /(anan-jollar: Chef, 
1\aptcn och Bidu. Tc' rsrneden .!1\c. se., hvi!kct bör vara: 1 Batatjon 
/(onan-jollar: Chef, 1\aptcn och Bidd. Egerström; inmönstrad den ö 
Juli, afmöoslrad den 3 Augu,ti. 

BTiggen af Wirsen : Chef, Kuptcn ocll Riud. Tersmeden s e. 

Samma sida rad 3 nodifrån stiir: inmönstrad d. 3 Augusti i 
skall vnra inmönstrad d. G Juli i afmönstrad d. 3 Augusti. 

Sid. 80 rad v nedifrii n stil r: ''\H kanonskepp i skall vat·a 9·1 ka
nonskC'pp. 




