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FÖRETA-

GEN UTRIKES RESA AF DOKTOR SAM. MöRCK.

Som ändamålet med resan, utom egen utbildning i Me~
dicinskt veltensl;apliga ämnen i allmänhet, företrädesvis afsett kännedomen om främmande Mariners hclsovårds-an•
gelägenheter 1 så varda uti följande berättelse endast sådana
iakttagelser upptagna , som i detta sednare ilfseende lwnna
hafva något intresse. Und et' resan. skedde längsta vistelsen
uti Frankrikes och Englands hufvudstäder och de i dessa
länder vigtigasie Marin-etablissementer, Toolon och Portsmouth. I Tonlon bereddes derjemte tillfälle alt i egenskap
af tjenstgörande Aide-Chirurr,ien på Äng-Fregatten Gomet·
under en lwrt expedition i Medelharvet observera, huru allt
slog sig ut uti sjelfva användningen och tillämpningen. Någon tid egnades derefter äf\'eO §t studium af Danmarks maritima helsoväseode, såsom d d 1 h vilket under sista krigsåren ta~:it märldiga steg framåt. Dessa iakttagelser följa nu
i den ordning, de blifvit gjorda 1 och börja således med
Frankrike.
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F r anslia .Ma1•inens Helsowårds organi•
sation.
Franska Marinen bar en ordinarie Läkareutan afseende på lärdoms- celler
medlemmar,
vars
h
corps 1
tjensteerad, promotion eller icke-p1·omotion 1 kallas Officie1·s
de Sante. Dit höra 1 utom Generai-Inspectören och de för
undervisningen i Frankrikes hurvudhamnar anställde ÖfverLäkare och Professorer, samtlige Mario-Chirurger, som tjenstgöra på sjukhus och fartyg, äfvens{)lh de pä stat uppförda
Pharmaccuter. Följande tablä utvisar deras viikor och för-

Personal.

delning.

Uniform. Olficiers de San hafva på uniformen snitt och
knappar lika med Sjö-Otriceraroe; trel1antie balt med guldprydnadt'r och tricolore; frack och beniiiåder af blått kläde ;
Merleeios hafva liragen ~r svart sammet 1 Chirurgiens aF röd
ocb Pharmaciens ar erön, alla med distioctioo ar guldbroderier; Chirurgiens af l :a classen f~afva broderade lagergrenar
med Epidanri-orm på krage och ficklock, af 2:a classen endast på l1ragPn och nåsot. smalare, och de af a:e classen harva endast en garnerinB på liragen, J liten uniform äro Officerare af alla corpser lika 1 med dislinclion på mössa och
uppslag af _smala galoner, en för hvar grad , s ä att Chirurgieos igenkännas endast på kragens färg,
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General-lnspectören har rang med
Cootre-Amil·al ellf'r Marechal de Camp vid armeen; Les Premiers en Chef med Capitaines de vaisseau eller Öfverstar i
tes seeonds eu Chef med Capitaines de fregate eller Öfverste-Löjtnaoter; Professorerne med Capitaines de earvette eller Majorer i ChirurgiNJs och Pharmaciens af l :a classen med
Lientenanis de vaisse:IU eller Capilener 1 af 2:a classen med
Premier-Löjtnanter eller I :e Löjtnanter, och de af 3:e classen mrd Marin~lever af l:a classen eller Under-Löjtnanter.
l all mänhet gälle1·, att icli!•-mililiira Officerare äro berälligade
till samma hedersbe\'isningar som militära. Officiers de Sante
skola såledrs \'id ankomst ombord eller argäng derifrån på öfligt
sätt complimente•·as af vederbörande Officer; af vakter göres
honneur med sl1yldmdt eller rättad t gevär, och vid begrafning saluteras med lika antal skott 1 som för militärer af
motsvarig grad.
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arven
,
land
sliil!lta angelägenheter. De 40 äldste Chirurgieos af l :a Classen åtnjuta ett årligt supplement ar :JOO francs.

~ntagning och Avancement. Anställning såsom Chirurgieos af alla classer, och såsom Professor, erhålles endast efter Concours eller täflings-examen och den prioritet 1 som
beslämmes ar jury. För 3:e graden Chirurgien får ingen
concurera, som är under l S eller ör ver 23 år, ej är fri
från kroppsfel, antaglig för sjötjenst eller försedd med di-
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plöme såsom bacheliPr-es- lettres. För 2:a graden får· ej
concnrreras förr än efle1· 3:ne års tjenstgöring i 3:e graden ,
med derunder inbPgripd ett år till sjös. För· l:a eraden
erfordras 3 års tjenst i 2:a, med 2 års sjöljPnst i 2:a eller
3:e graden. För profession fordras 2 års tjenst i l :a graden eller alt v&ra Doctor i Medicin eller Chirurgie. För
Pharmaciens gäller samma befordringsgrunder, men sjötjenst
ar icke af nöden. För grad af PharmaciPII Professeur· cäller
äfven alt vara Phannacien från något Collf!g'e de Pharmacie,
Oocteur de !\led. eller Maitre-es-sci(:'nces från Universitet.
För ylledigare befordran concurreras ej, utan tillsältning sker
efter Uegeringens val bland dem , som ljenstejort minst 3
5r i närmast läer·e grad. lnspecteur-C eneral tages alltid
bland les P1·emiers en Chef efter Regeringens val.
Som !lfl'dicinsk undervisning för Marin-Läkare endast är etablerad uti BrPst, Tonlon och Rochefort ,
kunna Concours endast på dessa s!;illeu nfhållns, och skola
öppnas i April och Oclober, sedan lrdighelerne blifvit. 2:ne
månader förut kungjorde i de öfl'iga arrondissementerDes
hufvudorter. Endast lediglleiPr inom 3:e classen lwngörns i
rikets olfici!:'la Tidning. Olficiers de Sante lmnna med Marioprerectens autorisalion, ulan att förlora sina löneförmåner,
begifva sig från en station till en annan att uppträda i concours, och få i händelse af befordran eller sådan concours
sina resekoslnadH ersalle, efter förut innehufvande grad.
Chirurgiens af 1 :a classen , som vilja di!llaga i concours för
l'rofessorat, höra derom eöra slll'irtli{l allmillan för att eenast,
så vidt möjligt är, I.Jiifva från sjöljenst befriade. Juryn sammansältes af les Premiers eu Chef och Professorer, unde1·
presidium aF f1ldsle l\kdecin eller Chirurgien. för ProFessorsgrad äro 5, för Chirureiens ar alla grader iii'O 4, och för
Eleves Internes 3 examina, dels munettliga, dels sliriflliga.
Exempelvis vilja vi anföra examens-ämn ena fö1·: Chirurgical
af f:a cfassen: i;a ex. Anatomie och Phj'ssiologie; 2:a ex.

Concours.

n tre

Palholoeie och ChirUI'g. operationer; 3:e ex. Ma le ria
medica; 4:e ex. Jore Pathologie. Chirurgical af 3:e classen: f:a e.v. Osteologie, Syndesmologie, 1\Iyologie, Angioto~
gie, viseeras absoluta och relativa läge j 2:a ex. Elementtr-Mineralogie, llotanik och Zoologie j 3:e ex . . ElemenlflrChirurgie, Bandaeeliira, extemporerad pharmaceutisk preparation; 4:e ex. Elementär yttre Patholoeie. Eleves Internes: f :a ex. Upprålilline och beslnifning af mennislwllroppens yttre regioner, O>leologie, Uppråknina af viscera j 2:a
ex. Allmänna reelor För förbindningar, bandager och operationer i lilla Chirurgien; 3:e ex. Principer i Chirurgie.
Chirurr,ernes J :a och 3:e examen sker mundtligt, 2:a och
4:e sl1rirtligl j endast elevernes 3:e examen är skriftlie. Alla concours äro otfentrina. Fräsorne tagas tll' en gencrel
lista, lilia för alla stationerne, fastställd af Marin-Ministern
och i copior utlaggd i biblioth el1en. Candidaterne få sjelfve
Eenom Iottnine uttaga frågorne, för hvillws bes1·araode mundtliet förunnas åt Professo1·s-concurrentrr l timma, åt Chirm·giens af I :a och 2:a classen ~, och af 3:e classen ! timma.
För de sl;rirllit:a profven hållas seancer frän kl. 9 f. m. till
kl. 9 ert. m. Utan alt under sjelfva exarneo yttra någou
anmärl;nint: eller r,il'va nåeot tecken till bifall eller ogillande,
anteelinar IJVar och en för sie af juryns medlemi!Jar namnen
på dem, som anses udmissihla, med utsättande af numnH'I'
för deras classification efter merit. Dessa anteclwint;slislor
öppnas sedan i allmän seance i nflrvaro af Marin-Prefec ten,
och stunman af classificntioos-nummerne bestämmer Candidaterues definitiva antaglighet. Ett antal, motsvarande lediga
platser, uttages efter prioritet och föreslås till befordran.
Undervisning. Viikoren för studerandes antagning äro
desamma som vid medicinska faculteteroe, eller 16 års ålder och diplome såsom bachelier-es- lettres. Titel af Eleve
Interne meddelas åt studerande under 22 år med nyssnämnde diplöme, som följt undervisningen 6 månader uti Marinens
sjukhus och undergått vederbörlig concours. Oe få icke i
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denna egenskap användas länere 1 an tills de fiiit 23 Ar.
Anta Jet Interner för de förenade medicinska och chirureiska
tjensteöringarne får icke öfversliga 5 i Bres!, 5 i Tonlon och
3 i Rochefort. De kunna 1 på framställnioe af Couseil de
Saote och med samtycke af Marin-Prefecten, erhålla en gratification hvar 6:te månad af högst 150 Fr.
Sasoro förut är nämndt, äro Medicinska skolor för Mario-Läkarnes undervisning inrättade uti Bres!, Toulon och
Rochefort 1 förenade med de derslädt·s befintliga stora sjukbus. Clioik hålles hela året efter rondf'roe, alternerande
mellan l :er Medecin en Chef, som håller Medicins!;, och 1:er
Chirurgien en Chef, som håller Chirurgisk clinik. Professoreroe och les seeonds en Chef hålla deremot vaniica föreläsningar uti 2:ne kurser 1 från l November till 31
.Mars och från l Maj till 30 S!:'pt., så att de som förel;isa i
l'ioterlwrseu äro fria i sommal"lwrsen, och tvärtom. Dessutom skall hvarje Professor vid lämplit:a lilll"ällen afi1andla sådana
dela1· af legal Medicin , Toxicoloeie, Accouchement och Hygiene, som tillhöra deras vettenskap. I hvarje skola finnas:
2:ne amphitheatrar, en för Medicin, Chirtll'l:lie och Ph~siolo
gisk anatornie, och en för Chemie, Physik och Pharmacie;
elt bibliothek, eu botaoisl; trädeård; ett cahinet ar palhologisl\ och comparativ anatornie; ett ualmalisH cabinrt; serskitdta lokaler för samlinear af Chirurgiska instrum«'nlt>r, Pilysisila och Cbemiska verktyg, och Droeueprofver; hYilkd allt
står unde1' inseende af nåzon bland de Officicrs de Saotc

,

som föreläsa.
Vid Medicinska faculteterne är, såsom känd t är 1 &ludietidcu bestämd till 4 år, och för att bevisa, alt undervisniogen verkligen så länge begagnats 1 erfordras- 16 s. k. inscriptioner, tagne liVar 3:e månad och kostande h vardera 50 Fr.
Om någon Marinens Olficier de Saote aspirerar till grad af
Docten r eller Maitre en Pharmacie 1 får han sina inscriplioner gratis i med förbehåll att han förbinder sig tj~na 0,;,--~

uti U år. Tjen11t~örin~ såsom Eleve i n3got af sjuk.IJUsen i
Bresl, Toolon eller Rocbefort berättigar tiH 16 inscriptioner
på eo gån~: vid racultel. Gfir någon före uträsl tid ur tjenst,
måste ban betala motsvariga inscriplioner. Efter slutade
campagne r äro Chirurgiens af 1 :a och 2:a classen bt:>rtittigade alt åtnjuta 6 månaders permission för att taga doctoral.
Conseil de San/e. Flottans Medicinul-aneeläeenheter v~r
das bufvudsakligen af de vid hamnarue residerande Conseils
de San le, sammansatte af les Olficiers de San le en Ch er.
De subordinera under Marin- Prefeet en; leda undervisningen
och ljeostgöringen i sjukhusen ; fördela tjeostsöriogeo till
lands och sjös mellan Liikarne ; gifva dt>m speciela instrne-.
tioner, når så aktas nödigt; försälira sig om, aH deras instrumenter äro i behörigt skic-k ; föreslå Mari u- Prefectl'n mesurer för sundheten i arsenal och arhets-etablissem enter; samJa fartyes-läkarnes rnpporter; verificera förbrukningen ombord; bafva inseende öfver botaniska lrätluårdeo, anatomiska
museet, samlingame af naturhistoriska föremål, och bibliotheket. De presitleras af den l :er Medecin eller Chirurgien ,
som är äldst, och som derföre åtnjuter 600 Fr. årligen.
Pror~sorerne deltaga deri endast, då fråga ål' om elevers
antagning eller Läkares avancemeot.
lnspecteur-General, som bor i Paris, utgör d t> n medlande länken me!lan Conseils de Sante och Sjö-Ministeren ,
under hvilken 1\'larinens Ileisoväsende i sin helhet sorterar·.
Han corresponderal' med Conseils de San te; lemnar Ministern
directa upplysningar rörande Service de Sante; inspeliterar
p5 Ministerns befallning arrondissementerDes hufvudorter och
etablissementer; underställer Ministern sina åsigter rörande
förvaltniur.eo ; afger vid hvarje års slut en allmån rapport
om belsovården, och är i allmänhet att anse såsom föredrac~nde inför Hegeringen af alla de mål, som fordra MinisterleJ behandling.
Chirurgiens auxilioires. Endast i högsta nödfall må
extra läkare antagas. Sådane fä dock endast vara af 3:e
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classen ; få aHöning efter sin grad, men afskedas, så fort de
kunna undvaras. Då fråga uppstår om deras utnamning ,
kunna endast sådane föreslås , som undergått examen för
jury enligt bestämmelsrrne för Cbirurgiens af 3:e classen.
De, som redan förut varit i sådan egenskap novände, äro
fritaene från ny examen.

Helsov&rden i Land.

Hopital de la Marine i Tonlon är elahleradt i en sltlr
byggnad, som förr var bestämd för ett Seminarium af skeppsprester under direclion af Jesuiter. Huru rillliet dessa varit
försedda med rum, kan man sluta d era f, att intet· i byggnaderors väsend !liga construetioo blifvit förändrad t, då de
1784 anslogos till Charite. Ingången till detta elahlissement
är storarlad oeh pralltfull. Genom Vl'stibulen och gallerporten kommer man in på en fyrkantig gård mellan de stora tillhöriga Hyglarne. En corresponderanJ e port leder till
en corridor, h varifrån uppgången pfi h reda jPrntrnppor före r
till de särskilda våningarne. l fonden är åter en eård med
träd, bänkar, springvatten, och promenad för de sjul1e. Uti
de stora sjuksalarne, som hänga tillsummans utan dörrar,
råJer en utmärkt frislihet och snygghet ; sänearne äro af
jern med en mycket hög bäJdning, bestående af en öfver
i- aln tjocl1 halmmadrass och ett slags deröfver laggd lunnare
säcl1 med ull, en kudde ar cylinJrisk form, stoppad med ull,
2:ne lakan och ett ylletäcl1e. Vid såogarne finoas inga bord
eller ställningar för mat eller medicameoter, utan placeras
sådant på ett bakom hufvudgärden befintligt jernbräde, som
döljer en derunder löpande jernten , att derpä hänga kläder
och dylilit. Den sjul1es saker äro således alltid slq·lda, hvilket ger åt sängarneett särdeles städad t skick. Då man går ut.
ur les salles de clinique interne, har man till höger le quartier des 0/ficiers malades, der prydlicbeten och beqvämlig-

beten äro ännu . större, Sängarne äro der försedda med finare tillbehör, och rummen med alla vanliga möbler af stoJar, bord, bFåer, speelar, m. m. Till venster är bibliotheJ;et, föregånget af ett naturalie-cabine t, bildad t genom frivilliga bidrag af dem, som på statens fartyg deltagit i resor
till aHägsua länder. I sednare lider har lilm:il Sjö-~Iinistern
lalit till Musee l\laritime du Louvre i Paris Hylla alla sådana
märkvärdigheter af vilda foll1s redsl1ap och vapen, som icl.e
utgjorde egentliga naturhistoriska föremål. llibliolhel!et innehåller alla arbeten , som tillhöra studierue på stället, äfvensom andra Medicinska arbetPn af utmärktare värde, je mte alla medicinska journaler, och skrifter, som på något sätt
beröra navala helsovården. För studier är dagligen tillträde
öppet från kl. 9 r. ID. till kl. 4 e. m. Innanför bibliolheliet förvaras i glassliåp alla sjuliiiUsets Chirurgiska instrumeotei· och bandag<•r, uppställd~ och classilicerade med ordning
och methoJ. Då man går härifrån en trappa ned, kommer
man i en lång corr·idor, liVarvid lieger ccntralpharmacien, och
st>dan linne-kammaren , hvars pt>rsedlar äro orJnade på ett
högst egendomligt sätt , såsom vapnrn i en rusll!ammart•,
till bilder och figurer. Härifrun kommer man ut på en 3:e
eård, h varvid är beläget ett större Chemisl;t laboratorium,
samt la sal/e des demonstrations et let;ons de l'ecole de rnedecine de la marine. Det är en amphithea!Pr, som förr var
Jesuilemes l; y1·ka. lliir ligger också disscetions-.salen , och
anatomiska museum med sina tall'ika i glassl.åp ordnade patholoeiska preparaler, h vilka utgöra en för vettensl!apeu intressant samline. Ehuru rymlig lokalen ån är, kau den ej
rymma öfver 400 a 450 sängar· ' emedan de ursprungliga
disposilionerne af interieuren ej voro gjorda för ell ~jukhus,
såsom ofvan är niimudt. Detta ur en ofulll;omlit:hel, som
måste vidlåda alla sju l; hus, hl'ilka ej blifvit uppbyggda [ör
sitt ändamål, utan först i sednare tider dertill <lplt•rade. En
sådan olillräclilighct vid en stöl'l'e sJöslyrl>Js s<~mlautle i Tou-
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lon har föranletlt uppföraodet af följande Rjukvllrdsinrätlniog
på en utom Toolans murar isolerad balfö,
Hopi/al de S:t Nandrier är elt bland de magnifikaste
sjukhus, man kan få se, med allt förenadt till lokalens sundhet och de sjukas beqviirnlighet. Trenne sköna flyglar omslula eo rymlig fyrkant, på 4:e sidan begränsad ar ell prydligt gallerverk. För att iclie typboidsjnhdom må kunna meddela sig från en llygel till en annan , äro husen icke sammanbyggda 1 utao våningarue sammanhänga med hufvudOygeln endast genoro hängbroar, b vilka kunna bortlagas efter
behag. Il varje flygel har 3:ue våningar, h var och en med
ett ulomkl'ing eäende galleri af 21 areader, h vilka gifva åt
byggnaden ett grandiöst utseende, och förena fördelen af att•
modifiera salal'lles kyla under vintren och den starka hettan
under sommarn, utan hinder för ventilation och tillräcklig
dager, med den icke mindre fördelen af en angenäm promenad för con valescenler, bvil~as svaghet bindrar dem att
nedstiga på gärdarne. Fönsterne åt dessa gallerier cä ända
ned till golfvet. Endast sitloiJyglarne äro bestämda för sjuka, halva bvardera 8 salar a 36 sängar, och r ymm a såll'des
högst 600 sjuka. Hopilat principal i Tonlon och succursal
i S:l Mandrier äro således ber·äkoeliga lör t 000 patienter. Sucenrsalen är likvål ännu aldrig bt'gagnad, utan slår i sin
nrsprnnp,liga elans ocb ännu jungfruliga skönhet. Den trans•
verseJa Oygelo är hel och hållen upplåten åt bostad för
tjentemän och betjening, Byr·åer och Laboratorier, Förvaltare,
Lä karl:', soeurs bospitalieres, kök, apothek, linnekammare och
allt, som är behöOigt och föresl;rifvet för en inrättning ar
delta slag. Badrummen äro utmärkta, med badkar och andra metalliska tillliehör af zink. Här äro ock logementerue
Wr sjuka officerare. - Uti sinliningen af den kulle 1 som
balwm byggnaderne höjer sic såsom ett berg, äro stora och
mflrk värdip,a cisterner, h vari samlas ända till J O millioner
litres \'atl.t:n, h vilket i rör ledes till alla inrättningens delar,
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ch i gallcrierne grr näring &t talrika fonlainer. Hår vid S:t
:tandrier är också den botaniska trädgärd 1 som för Medicinska skolans i Tonlon behof rätteligen borde vara vid llopilal
principal. Dermed förhåller sig så, all trädgårdl'n förut \'erkligrn
varit i Toulon, men i hyrd lot•al, som staden för anläggande
af någon angelägen byggnad sjelf beslöt använda. Marineo
gjorde invändningar 1 men Ministern fann sig slutligen nödsakad anbefalla flyilning af hela trädgården. Detta märkvarIliga arbete ver~slälldes inom loppet af några vecliOr med
ofantlir,a kostnader 1 och blomst!:'r, buskar och träd 1 hvarihland 2:ne palmer ar öfvrr 60 fots höjd, blefvo transporterade örver a,ooo alnar 1 och omplanterade med lyckligaste
framgång.
Hopi/al du Bagne tillhöt· äfven Marinens Senice de Sante,
och e mollager till behandling sjuke galer~lafvar 1 hvill;a äro
arsenalens och varfvets betydligaste arbetsst)'l'ka. De behandlas här på alldeles samma sätt, som frie arbetare på hopital
general, men äro med sin kedja rästade vid närmaste pelare.
Endast de svårast sjuke, för h vilka Läkaren bPgår en sädan ynnest, befrias ifrån fängsel. Bygenaden utgjorde förr ett magasin
l'ör tågvirkr. Den har endast 2:ne våningar 1 den öfre till
sjukrum 1 och den undre för bevakningens casern och ekonomiska inrättningar. Sjul1rummet är ett enda sammanhängande galleri 1 med transverseJa afskrankningar utt antyda
skillnadrn mellan febersjuke 1 sårade, venc·riska och utslagssjuke. Detta långa galleri , eller corridor, har fönster på
båda sidoroe, och ett m~·cket stort i fonden. Der råder en
Ulmäril t friskhet och en särdeles god hållning; och kan detta sjukhus i sitt slag tjena såsom ett mönsterprof, huru
Franska staten i sin helsovård väl omfattar åfven de ovärdigaste individer ...).

•) Här torde vara lämpligt att med några ord omtala det egna slags
stratf-arbets-fåogelse, som är känd t under. namn af Le Bogne de
Tou/on. Fordom bestod det deruti 1 alt dömde förbr-ytare tillika
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Sjukhue i allmtinhet.

På samma sålt som i Toulon fin-

nas ocliså i Brl'st och HochPfort ett !Jopital principal och ett
succursal. .) Brest är ocl1så Bagne , men fångame intagas
sjuke på ilopilal principal.

l allmanbet gäller,

alt alla mili-

med Muselmanska fångar utgjorde den roende besättningen på galerer; i brist p1\ sådana tog man också stundom efter behag ibland
dåligt folk, för att rccl'Utera det behöfiiga antalet. År 174-9 började man använda straff-fångar för arbetena i Arsenalen. Sedan man
upphört med galerer, begagnar man Lill fångames bysande gamla
Linieskepp, under namn af Bagnes flottaots. Skeppet underg§r dertill ingen vium·e förändring, än att d~c.;ken förses med en på lämpligt arständ fril n fartygets sidor löpande jernstång, hvarvid f5ngarne
fastlåsas under vislande t ombort.l. De förblif1·a ständigt på samma
plats, utom under arbetstiderne, liggande uti sina kläder u tun nagot slags underlag eller betäckning. Tätt sammanpackade omgifvas
de af en förfårlig stank och osundhet, som jagar den besökande på
flygten Om dagen arbeta de dels i Arsenalen, dels uti egna Vt'rkstädcr för handarbeten. Som mun gör skillnad mellan "grande fatigue" och "petite fatigu e", skola alla nykomlingar under en viss
tid, ••ch så länge de gifva anledningar till missnöje, vara underkastade "grande fatigue" eller de gröfsta och svåraste m·beteu, såsom
att ro sammankedjade i sviira lastpråmar och barkasser, draga kärror, transportera timmer. De, som gjort sig förtjenta af lindring
medelst "petitc fatigue", slippa att vara samniankedjade tv!l och två,
såsom de andre alltid äro ; bära sin del af ke1ljan fåslad vid gördelen, m·heta i verksläderue l.'ller sysselsättas med mindre svåra arbeten. För sammanlänkning väljer man helst förbrytare af samma
slag och dem , bvars lynne och karakter icke äro alltför olika.
1\ ~djan <~f 18 ringar väger 7 kilogrilmmer 200 grammer, hvadörutun
h1·ar ovh en haL' sin länk omkring benet med bult vägaode 4 ikilogr. Dubb el kedja kan efter särskild dom för vissa förbrytel3er
päläggas. Prygelbestraffning kan för ):Jrot t mot moraliten tilldelas
på befallning af Commiss~_!!·c du Bagne, men användes nästan al,..
drig. Correctionella bestraffningar bcstä vanligen uti att sättas i
cell på viss tid. Cdl en är 3 alnar bred och 5 ! alnar läng , u ta n
andra möbler än ett bräde till bord , och en balja för naturliga
be11ofver. Fångar "a Ja grande fatigue" kunna ingent.ing förtjena
fcir egen räkning, de andre kunna få 5 a 20 centime r om dagen ,

tåra och civila Officerarr, UndC'r-Otlicrrare, Matroser, arbrtsmanskap och alle andre af hvad namn de vara
som galerslafvar, skola emottagas på sjukhusen.

mfL,

äfven-

För vistan-

öfver lwlfva aOöningen.

Om

de dPrstildes innehålles

aldrig

bland arbetsfolkrt gifta

mästare eller ar·hetare föredraga alt

skötas

hPmma , skola

de

på deras divisions-bPfiils anmälan

dertiil först erhålla Marin-Prefeetens bifall.
dock ej iifvPr lO veclior;
medicarnenler sjelfvP,

måste

heliosla

De få half sold ,
både

Ullinre och

såvida icke Marin-PrefectPn annorlun-

da förordnar; af flottans dertill bestämde Lälwre lwsölias de
likvtil minst en gåile i veclian för att rapportera deras till-

hvaraf en dl•l inbesparas för deras möjliga befrielse, alt ställas under Mairens förvaltning i den commun, der de skola vistas. Rymning straffas med 3 års förlängoing af Bagne-tid. Ett sä rskildt
slags fångnr äro de s. k. "eprouves", hvilkas uppföraode kan anses
fullt pålitligt. De förYaras utom lokalon för de andre, i samma
byggnad som verkstädcrne, få ligga ]Jå madrass med tlickc; begagnas såsom roddare i lätta biltar , såsom sjukvaktare i sjukhusen ,
trädgårdsmä s tare i botaniska irädgärden, po rtvaktare i byråer och
andra uppmuntrande h rfattoingar; de äro fria från kedja och haf1·a
endast en jcmriog om ena b ,_·net. Fångarnes klädsel består af :
skjorta af gro f väf, byxor af dito om sommaren, mrn af gron kläde om vintren, ro slags röd ylleblus och en yllemö~sa, lik t•n vanlig nattmössa, med fångens nummer på en jernplåt, samt ett par
skor. För alt åtskilj:~ olika categorier af fångar, hnfva de som äro
dömde "en recidive" den ena armen i blusen gul och den andt·a
röd. Röd mös::a ha fva de, som äro dömde på 5 a ,l O är, röd med
gul garnering de, som äro dömde pB mera än 4O år, och grön de
dömde på Jifs tid. Under mitt v stande i Tonlon anmjrktes följande
personlir, si1som notabiliteter: DeDtisten Ayme me u röd mössa för
det han unöer etherisahoo våldtagit en ung flicka; en Doctor Raison
med grön mössa för mord på sin stjuffar i Advokaten ilaron med
röd mösssa och gula kanter för våldtägt af sin egen dotter i Notarien Maignan grön mössa för mord på sin son och våldt~gt på
sin dotter; 4 P rester med röd mössa och gula kanter, en för stöld
och de 3 för "attentat il Ja pudeur". Fångarnes antal är vanligen
omkring 4,000.
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stand. Med afseende på de sjukes fördelning uti särskildta
rum och lokaler iaktlaaes, att de classitlceras uti 4 afdelningar 1 som icke lå med hv arandra sammanblandas: l :o Febersjuke 1 2:o Ul vårles skadade 1 3:o Veneriske, och 4:o Utslags-sjuke.
Följande antal sängar äro i. de olika lokalerue att ständigt pårålil!a.

l
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Bres t.

För
För
UnderOffice- Officerare.
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För hvarje sang bPr.'iknas, utom madrassProc och hufvudkudden : J O par lakan ; 2 par täcken, ett rör sommar
och elt för vinter ; 6 st. skjo1·tor; 2:oe mössor ; l kammar-rock ; l par byxor; 2 par halfstruinpor; l par sockar;
1 nattkärl ; l lisanskål j J hågare ; l soppskål ; l tallrick af
tenn; l malslied j t. galfel; l stol; l rörligt bordbråd e; l
näsduk . Vidare bPräknas: l spottlåda för 2:oe sängar; 1
bord för hvarje rum i l valtenkanna med fat, för tvättning
af hånder och ansigle, föl' bvurje rum i l badkar af zinl1,
för h varje rum j 2 armhad~kårl, 3 fotbads-, 2 sälesbads3 uringlas, .t nal\h~siner, 3 spottkopp ar, 2 sängvarmare af
tenn, rör 100 sjuke; 1 handduk och l serl'iett för 2:ne sängar j l 2 sämre handduka1· för J O sängar; 3 par lösärmar
och 2:ne släprockar för hvarje Läkare; ländstolar på rullar:
2 i Toulon, 5 i Brest, o. s. v. ; sjul;bån1r : 3 i Toulon, 4 i
Brest o. s. v. i l bl'lådi! bår för liktran sport och l tvångs-

trllja rör hvarje sjukhus. Lakan, örngåttsvar och linnebyxor
ombytas hva1· 15:e dag; slijortor1 mössor och strumpor hvar
5:e; handdukar, nåsdukar uch torkdukar hvarje dag. Om-bytena ske på bestämda dagar ulan afseende på brul.ningslid.
Täckena tvättas hvar 6:e månad. Uti l1almmadrasserne rörnyas halmen bvar 3:e månad. Madrasser och kuddar pisl;as
l1var 6:e månad ; dödas begagnade satwr renas, tvåltas och
piskas, innan de åter få nyttjas, och e1·sättas nlitid genast
ar andra; i fall af smittsamma sjukdomar renas allt efter
sårsllildta fö•·eskrifter. Badkar och andre elfecter skola helst
tillverkas af zink i stället för af koppar eller förtent jernbleck; lennperset!llar fä icke inneuålla öfver 16 J proc.
blylegering.

Uti hvarje sjul;hus sl1all finnas egen lokal för bad af alla slag, innehållande l badkar för 20 utslags- eller venerisU-sjuk e, och l dito för 40 sjuke af annat slag, samt 1
douche, och ett rum för ånr;bad.
Matporlionerue indelas efter 3:ne olika regimer uli hel,
:, i eller ! portion. Regimerne äro: l :o fet regim e, af
bröd, kött, bouillon och vin; 2:o mager regime, af bröd, vin,
bouilloo och stufvade grönsal1er i och 3:o diete, som utesluter alla fasta födoämnen och endast tillåter lisaner eller
brödsoppa, samt mjölk för venerisl1e. Endast bröd, vin och
kött fördelas i hel, !, ! eller ! portion; bouillun i fet eller
mager regirue är alltid 50 centiiitres i legumer och gril nsak.er tilldelas i bel och half portion. Vin girves ej åt utslagsSJukl! eller veneriske i de sednare få i stället mjölk. Bouilloo lillagas så, alt 4 litres vatten gifva 3 litres bouillon med
l kilogramme kött. Hel portion är af bröd: 375 grammes ;
ar vin: 23 centiiitres i ar bouillon : 50 centililr.; af mjölk:
25 ceotilitr., och af kött: 140 grt1rumes. Brödet sl1all vara
af rl.'nt hvete i köttet af oxe. På Läkarnes sårskildta föreskrifter kunna gifvas åt Officerarne såsom förbättringskost
och åt undre sjuke 1 som d era r anses i behof: stekt eller
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kolit kalf- eller l:~mköll, viltlt' agrr, chocolal: fiirska fruktrr
och IJVad annat, som möjligen kan anskaffas.
Sjukhusens Pharmncier. Hvarje sjuld!Us har rör pharmacien 2:ne afdelningar : l :o Pharmaeie central, som omfattar Magasinet och Laboratorium, och 2:o Pharmacie de detail. Magasinet tillkommer eenom inl1öp, levererine från Laboratorium , från andra förråder, och genom återleverering
från hemkomne fartyg. Det fournerar Laboratorium 1 Pharmacie de detail, och utgående lnrty ~: ; innehåller drogner 1
medicinalier, Vasa Medica, förband slinne och charpie, bråckband, suspensarier , och alla möjliea förbruknings-persedlar.
Laboratorium bereder l\letlicamenla composila, enligt Phal'macopoen oeh Läliarnes ordinationer, under öfverinseende ar
1:er Pharmacien en Chef. Simplicia fås från Magasinet, och
beredda composila ätergli dit, äfvensom de medicinska vexter, h viitia insamlas från botauiska tr·ädgården, eller under
excursion er af e leverne, och som i Laboratoriet blifvit torlwde eller preparerade. Pharmaeie de detail lemnar färdiea
medicameoter till de sjuke i flopital principal och dem', som
på Marin-Prefeetens skriftli ga tillåtelse vårdas hemma med
erhallande af fria låflemedel. Dess förnödenheter reqvireras från Pharmacie central. På sjukru!nmen nndt'rhålles derifrån ett slaes handförråd af plåster·, salfvor, lapis, charpie,
bindlar, svampar, t väl, oljor, grötar, spriter för utvårtrs bruk
m. m. enligt hesful af Conseil de Sanle. Service pharmacentiqn e dirigeras af l:<>r Pharmacien en Chef, men · uppbörden oc:h redovisningen af Magasinet är uppdragen åt 2:d
Pharm. en Ch r f. l :er Pharrn., Med. oeh Chir. en Chef samt
sjukhusets Commissarie hestiinllna Centrai-Pbarmaciens behof
för följaode är, h varefter upprättas af l:er Pharm. en Chef
ett förslag, utvisande behållning, presumerad consumtion,
bPhof alt fylla o. s. v. Detta förslae viseras ar Öfver-Comrni ssarien och afsäntles eenom \\larin-Prefecteo till Sjö(Forts.)
1\linistern.
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8KÄRGÅ.RDS-FLOTTANS DEBARKE-

RINGs-TRUPPER."

Uti Tidskriftens Maj-bälte för innevarande ar,

har en insändare - såsom tertius interveniens ·- behagat besvara
d~ anmärkningar, jag i nästföregående Februari-häfte tillåtit
mig anföra emot en i förra åreängen intagen artikel , under
rubrik: 11 Tankar om e runderna för oreanisation af skärgårdstlottans Debarkerings-Trupper''. Då det icke finnes två menniskor, som i allo tånl1a lilw, har jag icke heller förväntat
mig finna , att ifrägavarande mina 11 anmärkningar 11 skulle i
allo ocb af alla gillas och biträdas. Derföre har det icl!e
beller på nåeot sätt öfverraslmt mig , att iosändaren emot
mig sölit i ätskilligt göra silt - åtminstone efter eget förmenande - bättre ~etande gällaode; utan finner jag delta
- tvertom - i sin ordning, och har derom alldeles intet
att säea. En annan omständighet är lii!Väl, att bemälde insändare i sin artikel fnnnit för godt, dels alt rillta förebråelser emot mig, dels ställa direkta frågor till mig, älvensom att pA ett helt och håll et förvrängdt sått citera åtskilligt efter mig. Det är ock end as t till följe af detta sistnämnda förhållande, s<un jag anhåller, lltl, följaode emot
ifågavarande skr.ifl ställde svaromål, måtte i Tidskriften blifv~ intaget.
Sid. 129. Insändaren {örebrdr mig att icke hafva fullgjort "grannlagenhetens" fordringar i så måtto, att jag underlåtit uppgifva bevis för min sats: 11 att sl1arpskyttarnes antal borde vara 48 i stället för 32 per bataljon 1 som förslaget innehåller., Denna uppgift är så till vida oriktig, att
JS
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det s. k. förslaget icke inoehAII~r 32 1 utan blott 24. skarpskyltar 1 af h vilka dessutom h <liften si!UII~ tillhöra Landstignings-Siuparne samt Chefs- och Ångfartyg~n. Talet 32 finnes icke beller i mina anmärkningar upptaget, således är
bär redan en oriktig citation, hvilken, om än af mindre be11
11
tydenhet, dock viltnar bvarken om grannlagenbetn eller symetri-sinoe n. Hvad åter sjelfva förebråelsen för bristande
grannlagenhet å min sida vidkommer, fär jag förklara, att
som födaltaren till 11 tankarnen icke uppear några serskilda
skäl för sitt tal 24 1 så underlät äfven jag - fÖl' korthetens
skull - att anföra sådaoe rör mine 48 j och detta så mycket heldre, som jag ansåg det hufvudsakliga skälet vara ar
h var och en lätt påfunnet utan särsild påpekoing, hvilket
ock insändaren sjelf klarlig!'n ådagalagt, då han lika lätt
som riktigt trälfat det, nemligen: att antalet 48 år "rätt bra
om man sä lwfva lwn.'1 Äfven jag ansåg 48 sl;arpsk}'ltar
11
11
per bataljon för nrält bra'\ och att man så hafva kan ,
är min enskilda öfvertygels e, hvilken åter grundar sig på
kännedom om den ibland Skärgårds-befolkningen mera allmänt spridda skjutfärdieheten, uppkommen och underhällen
förmedelst det serdeles lönande skäl-skyttet, hvilket allt j;Jg
i mina anmärknioear (sid. 45) vidrört. Som bevis att talet
48 icke är taeet nlldeles ur luften, må dessutom uamnas
'
alt, ehuru Infanteri-Reglementet icke bestämmer nåeat ang.ående sliarpskyttarnes antal med bataljonerne 1 do.ck under
band 4:8 studsare tilldelats hvarje bataljon ar befintlige Jägare-Regemente och korpser, d. v. s. till bataljoner af ~00
till 400 mans stsrka ; hvaraf Insändaren och bvar och _en
annan kan finna, alt höga vederbörande äfV.fl.l 1 icke allenast
ansett 48 sliarpsk~ttar per bataljon vara "rätt bran, utan
ock möjligt -

att så· kunna hafva.

Sid. Jao. Upplysningen angående Vice-korporalerue var
alltför öfverflödig, dl\ insändaren V.ål kunnat taga för eifvd 1
alt den iclie innebar nåeot nytt. Ar mig der vid lag gjor-

da anmilrkninq afsåg - som jag förmodade 1 fullt ftegri{}ligt - alt visa hurusom förfaltaren förbisel.t behofvet af befäl till ledare, rikt-pluton m. m., äfvensom att erinra om,
att ett sådant konstituerande till Korporaler röljdenligt minshade rolarnes antal inom plutonerne,
Sid. 131. Som stöd för sitt pästående, att tillfällen
11
ofta no~: kunna inträffa då fartyeen visserlieen ej bellöfva
större bc.sätt.ningar, äu som Författaren be raknat," a oför in11
11
sändaren ett exempel af de manna' som kunde anföras.
anförda
Allt, hvad jag vill säga med anledning af detta
11
11
exempel på en coup de main , ioskränker sig till: att man
icke har rättiehet att tilltro sin fiende gå så der enfaldigt
till väga j utan åtminstone vid uppställande af allmännare
föreskrifter för siridens utrörande, alltid bör antaga, att fienden förfar vå det mest slipade sätt. Detta hindrar naturlietvis ieke att dumheter ändå kunna begås; men det' dä
lika väl på egen som fiendens sida.
11
Iosändaren nwnar att jag lemnat de små Joltarne åt sitt öde' af orsak - som iosändaren ironiskt så11
ger - att mitt "symetri-si nne i afseende på dem ej blifvit oroadt. Det faller väl tillräckligt ar sig sjelf, att h vad
j:tg ansett anmarkoingsvårdt vid Sluparne, äfven gålde Jollarue, lämpadt efter dessas fåtaligare bemanning , h vilket jag
tror mig tydligt noe bafva anlydt, dä jag yttrat: bataljonsindelningen blir alldeles Mosamma för kanon-jollars debarkerings-Iru pper, så att skiUnaden endast består i rotaroes

s.

s.

färre antal inom plutonerne.
Sid. 132. Om det skulle visa brist på granulagen bet,
att icke bjuda skål och bevis för bvarje åsigt 1 som framställes stridaode emot en annans meddelade tanke; så måtte
det visa ännu större brist på grannlagenbet, för att ej säga
något värre, då man, i akt och mening att klandra en annans
Y!trandeo , först ätereirver dessa i helt och hållet förandrad
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och för klandret serdeles passande form. .S å .har .emellertid
iosändaren tillvägagått 1 då han påstår mig hafva förespråkat
"bloddopet i kolonnen 1 i ända11ull att i hast förvandla nybildade trupper till kärntrupper. Något så orimligt har icke kunnat af mig framstallas j utan bar jag förespråkat bloddopet i kolonnen, i ändamål 11 att vänja okrigsvanda trupper
vid stridens fnsor", hvilket är någonting helt annat. Det är
visserligen en oeftergiflig egenskap bos en kärntrupp att lugnt
kunna möta kulregnet; men det är derföre alldeles icke gifvet att h varje trupp, som lugnt möter eU kulreen, ät• en
kärntrupp. Alt göra nibildade soldater lugne 1 kan , på af
mig uppgifoe sått , slie 11 i bast" j men ingalunda att i hast
förvandla dem till kärntrupper, enär dertill fordras äl'ven en
hel bop annat, och isynnerhet längre tid, rik på allvarligt
krigiska tilldragelser och sv~ra pröfningar af omvexlande
slag.
Insändaren förklarar mi~ , som tagit exempel för min
sats (om bloddopet i stormkolonnen) af Steubock, bafva hegält 11 samma fel, som alltid sl>er vid åberopaodet af detta
ofta begagnade exempel, alt ej taga i bet1·aktande de veteran-trupper ur indelta armen 1 som upptog o de unga bland
sina leder, och ej rästa sig vid omständigheterna för tillfället. n
FöF att begagna en af iosändaren sjelf använd ordställoing,
får jag säga, alt "i detta lmtegoriska förklarande ligge~· intet
bevis.» Det är sannt att stenbocks odödliga bragd vid lielsingborg ofta anförts som exempel, till styrkande af tvenne
rakt stridiga åsigter. Sålunda bafva de, som fördöma $1/lende
bårar, anfört detsamma för att visa huru nybildade truppl;'r,
ja s. k. miliser genast kunde föras mot fienden; denid framställande Stenboclis trupper, såsom bestående endast af en
nyss uppbadad allmoge, klädd i skinopelsar och träskor.
Som motstycke till denna öfverdrift bafva deremot de, som
i{ra för ståPnde härar, i likbet med iosändaren 1 velat låta
påsliiua att det var bufvudsakligast veteran-trupperne ur in-
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delta armen 1 som möjliggjorde den lyckliga utgåogen af slaget vid Helsingborg. Jag har i mina anmärknin~:ar talt hvarkeD om skinopelsar eller veteraner, ehure jag har all möjlig
anledning tro, det så väl de ena som andra icke saknades i
nämnde slag ; utan har jag endast sagt, att stenbock med
stor framgång förde sina (till antal de s. k. veteranerne betydligt öfvervägande) unga rekryter vid Helsingborg geoast
till stormning och icl>e sökt först sliOitvånja dem genom inledande af oafgörande och dock menniskoödande smiltrider;
och är delta ·förhållande fullt notoriskt, och innebär således
icke u&got 11 fel", såsom exempel anfördt. Tvertom vill just
detta exempel synas serdeles passande; ty förutom att det
ända igenom är Svenslit, och dertill utgör ett af de skönaste blad i vår Svenska krigshisloda, eå passar det så innerligen väl in äfven med afseende på organisationen af
Skärgårds-flottans debarkerings-trupper, hvilka i likbet med
stenbocks trupper l komma att bestå hufvudsakligen af landets obetydligt öfvade ungdom - Sjöheväringen, hvilken
upptages ibland de fåtalige veteran-trupperne ur indelta Bätsmanshållel. Åtminstone kan jag icke annat än finna della
exempel riktigare, ån det insändaren tagit rör siua satser af
"guerillor" ; ty mina anmärkningar bafva icl1e gällt några
snapphane-band, utan Kongl. Svenska Skärgårds-flottans debarlrerings-trupper, hos hvilka jag med fullkomlig rättighet anser mig få förutsätta och fordra, att de äro fullt
di!ciplir1erade, om ock mindre ö{vade (vid sjelfva utbrottet
af ett krig) - än liVad önskligt och nyttigt är.
11

Måneen lysande vapenbragd" - fortsälter iosändaren
- . "om än aldl'ig så' rörtjenstroll, då den företages under
för tillfället gynsamma förhållanden, får derföre ej tagas såsom regel. Det är just förmågan hos en befälharvare att
rätt bedöma ögonblickets förhållanden, som utgör hans största förtjenst. 11 Om, som det vål år meningen, detta yttrande skall hafva afseende pä stenbocks seger vid Hel'singborg,
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aå fär jn-g gendrffn. det l!ermed, att arta fillfOrlitncare beråltelser om denna händelse uppeifva 1 att de ''gymamma {örhdllanderms" der vid lae, enliet vanligt sätt att se sal1en •
uteslutaode voro på Daoskaroes sida; hvadau ock just det
noderbara vid de noa slagtning \'ar och år, att den kunde
vinnas af Svenskarne, under för dem så i allo miiJsgynnande
omstdndigheter. Undret föridans docil, då man vet att anför·areu var Stenbocl1, deune ovanlige och så hugstore man ,
som , sjelf ända igenom, glödande ar den innerligaste kärlek
till sin Konung och sitt fosterland, derföre ock kunde till
bögsta grad uppelda sina - i och för sig redan stridslystne - vapenbröder, och oemotståndliet rycka dem med sig
till seger och odödlig åra. Steobocl1 var stor och erfaren fältberre; kände alltså, och bevisade yltt>lligare med sitt eget exempel
vid Narwa , Helsinp,borg, Gadebnsch m. fl. stilllen, hurusom
ett djerft stormande anfall nästan alltid medför a(giJrande
1eger. stenbock var icke någon pjunkande, sentimental s.
k. filantrop med den »smula menskligliet ,n som heldre bör
tusentals meooiskM stupa under lumpna, till intet tjenaode
skärmytslingar, endast detta sker fördelad! på en mängd af
dagar och ställen, än att någr·a hundradetal pd en gllng
stupa inom en stormkolonn, som segraode algör e o bataljdags, ja måhända en hel nations öde. · Nej ! stenbock var
deremot sd stor och sann menniskovdn, att han sparade
sina trupper till det argöraode ögoublicl1et, men också då
utan minsta tvel;an sjelf förde dem de slörsta faror till mötl's j ty han visste att de, som då föll o 1 maste falla för att
brreda åt de "öfvrr·blifna" st>gerns fröjd och åt nationen fridens välsignelse. Hade Stenbocl1, då han vid Helsingborg
förde sina raskt stormande trupper emot Danskaroes ställning, hyst roiosta sk)'mt af dPn ytterligt klenmodiga tro, alt
han skulle blifva "utan annan ersältning, än alt vinna motgåogens erfarenhet hos det öfvPrhlifna manskapet," så hade
nederlaeet varit gifvet j hade st enbock, i stället för sitt slutna anfalls-sätt; användt t. en tiraljering och lwmpaoi-kolon-

per, h vilkas anTändbarbel Insändaren försäkrar •sednaste krig
i sJeswig ~j jäfvat," så hade åfven nederlaget varit gifvet.
fdtD om nu stenbock, i stället för alt segra vid Helsinghorg,
der lidrt nederlag , huru hade det då gatt med S\•erige ·~ l
_ Hvad stenbock gjorde, tyckes mig således böra blifva
'llregezn ocb föresyo för andra, motsatsen deraf - undantag.
\'isserlig«'o fordras dertill en anförare, som kan räkna narlDare själafrändskap med stenbock j ty saknas den, så blir
då tiraljeras, kompani-kolonnåseder ock intet ar i der
kan blifva en hel hop granna
der
i
anda
ras m. m. ntan
ocb kostliga krigs-hirtorier efter, men krigs-historia blir det
ändå icke, allraminst någon liknande de herrliga dagarnes
Tid Narwa 1 Holofzio och Helsingborg!

ma

Sid. 133. Insändarens till mig ställda fråga, huruvida
jag bevislat bevärings-öfniogar, får jag besvara med : ja,
canska ofta och mycket. Deremot får jag med ett bestamdt
nej besvara fortsättningen af frågan, så lydaode : "har han
då ej bemär·kt den liitthet livarmed kompani-rörelser utföras i jemförelse med rörelser i bataljon, oal1tadt enahanda
JBarscherings-sått och enabanda väode>1ogar förl'komma vid
begge tillfillleoa. Har han ej bemärkt , med hvilkeo långsamhet och osäl1erhet en bevärings-bataljon efter flere veckors exercis utför linie-marscher, bq·ter linier i kolonn och
rormen!r åtet· liniH 1 bvilka dock ej äro bl and de svåraste
rörelserna en infanteri-bataljon har att ulför,a.» Beväriogem
iHningar insiH'åOiia sig vanligast till 12 öl'niogsdagar, en i
11anoing allt för kort tirl för att få en nybildad trupp derhäo,
att deo utrör "kompani-rörelser, med lätthet; men om kompanierue någon gång, under de sista öfoiogstimmaroe, sammanrörts till bataljon, så har jag alltid funnit rörelserue dervid ske fullt ut jemförliga med hvad händelsen varit då de
skett kompani-vis. Den enda beväring, jag sett ,efter tlere
veckors exercis," är Kongl. Lirbevärings-Regementet, som
~ftast har 3 veckors öfningar, och bar jag vid slutet af tred-
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je veckan sett denna beväring ,utföra Jinie-marscher, bryta
linier i lwloon och formera åter linie," äfvensom defilera i
parad, icke allenast utan minsta 11 långsaruhet och osäkerhetl n
utan tvertom göra allt detta fulljemnförligt med mänget regemente ur indelta arm8n d. v. s. fullt nöjaktigt. Men lika
med iosändaren anser jag detta icke vara en Infanteri-bataljons svåraste uppgift; vill derföre visserligen icke beller
ensamt på r:;rund af anförde förhållande, jemnföra beväringen
- såsom soldater - med våra stam-bataljoner 1 utan endast antyda att, om beväringen kan allt h vad som tillhör
kompaniet 1 sä kan den ock nar som helst sättas i bataljon 1
och är denna beväring - sjöbeväring, och skall bemanna
Skärgå rds-flottan, så kan det mycket väl förenas, att ena
stunden marschera i anfalls-kolonnen och den andra sköta
åran och seglet; ty bufl'lld, armar och ben blifva (så vida
fie~Jdtliga vapen ej borttaga eller förändra dem) dervid desamme, endast något mångsidieare utvecklade och nppöfvade, hvaraf de naturligtvis icke kunna lida något mebn, tvertom vinna gansl1a betydligt.
Sid. 134. Med afseende på mioa anmärkningar emot
författa rens till 11 tankarne 11 tankar rörande kompani och kompani-kolonnet·, förklarar insändaren -·besynnerligt nog · att benämningen 11 kompani 11 (såsom olåll1plig) n lätt l>all ersättas af någon mera passande," i\fvensom' att "namne! (kompani-kolonner) gör intet till saken, 11 enär det icke anses
svårt "att döpa om dessa små kolonner, 11 hvilket allt skall
ske "vid sjelfva reeleruenteringen." Härvid far jag påminna,
att mina anmärknioear icke framställts emot något, som
framdeles möjligen lwn inträffa, ännu mindre mot ett reglemente, som ännu icke är uppsatt; utan endast emot det,
som af författaren till oftanämnde "tankar" yttrats i ämnet.
Föröfriet anser jag mig rörande lwmpani, bataljon och kompani-kolonner hafva sagt tillräcbligt, för att utvisa de framställde misstagen i thy hänseenden.

sid. 135. Med anledning af milt förslag att förenkla
tiraljör-tjensten, säger insändaren : 11 Men då anmärkaren vid
detta tillfälle är så nogräknad med sjö-soldatens öfnineslid,
synes ej riktigt konseqvent, all ban vill påtruga honom öfverflödiea betaljons-manövrer.11 Jag har inealunda velat påtruga sjö-soldaten nå era ö{verflödiga bataljons- manövre~, utan
endast de nödvä11digaste af drm, och för att, inom den
medgifna högst korta öfningstiden, möjlicen lrunno inrymma
dessa nödvändigaste bataljons-manövrer, har jag föreslagit, att
del öfverflödiga of tiraljor-tjensten måtte utgallras 1 såsom
der borlla~ande den tid 1 som till ifrågasatta bataljons-manövrer vida nylligare kan anv;indas; och härutinnan är väl
dock svårt, alt med bibehållet sken af billighet Iinna något
inkonseqvent.

s. s. Insändaren anför: ".Ht b'.!~agna de af anmärkaren föresiaene dubbla kedjorne kan t;ynas rii!L bra rör dem,
som ej fört tiraljör-trupper, men förefaller högst olämpliet
för dem, som hafva nå3on pral1lisk erfarenhet i dessas rörelser.'' Som jag af delta förklarande iclie gerna kan antaga annat 1 än att insändaren sjelf måtte vara en af
11
dem, sQm hafva når,on praktisk erfarenhet i dessas {dubbla
kedjors) rörelser," kan ja e icke underlåta att på det enständigaste uppmaua ins~ndaren, aU, för den vigtiea sakens
fullkomliga upplysande, utförligt meddela sin solida erfarenhet i detta fall; ty 1 för mig och mången annan t. ex. det
nu gällande Infanteri-Reglementet, vill insändarens påstående
synas såsom der varaode alldeles på - tok. Som emellertid
den värde insändaren tillfyllest visat sig icke hysa minsta
förtroende till mina satser och åsigter, skall jag icke heller
söka vederlägga honom på annat satt, än att, då han dl:'femot tyckes hysa ett blindt och oinskränkt förtroende till
allt hvad reglemente heter, tillråda honom att göra bekantskap med den del af Infanteri-Reglementet, som afhandlar:
"Blandade stridsordningens begagnande vid fältställningars
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anfall och försvar 11 (sid. 463 o. f.); da han nogsamt lärer
finna, huru användbare, nyttige, ja nödvändige- de "dubbla
kedjorna" anses vara både vid anfall och fösvar.
Sid. 136. Insändaren säger: "Anrnärlwren ville ej harva tiraljöreroe i serskild trupp , ty, säger han , blefve den
nedgjord, eller tagen, vore bataljonen beröfvad detta förträlfliga vapen." Detta har jag sagt om skarpskytfarne, men
alldeles icke om tiraljörerne.
-

V-r.

i Juli I 852.

ConVETTEN LAGERBJELKES KRYss ÅT SYD-AMERIKA ocu
WEsT-INDIEN ÅREN

T

lSfH-52.

horsdagen den 18 September gingo be fiii och gemenskap
ombord på Corvetten Lagerbjelke, Uagg och vimpel hissaeles,
och Corvetten förhalade ifrån varfvet. Samrna dag lade ärven Fregatten Engenie 111, och anllrade likasom Corvetteo på
iot·e redden. De bada fartygen siwile segla tillsammans så
långt, som till La Ptata-floden , hvare·fter Corvetten simlie
återvända, men Fregatten fortsätta sin verlds-omsegling. Den
31 Sc:>ptember sliedde inmönstringen , sjömannens svaraste
pröfning, de smärtsamma arskeden, voro redan undangjorda,
och allt var klart att gå till segels. Vinden var d-ocl1 mot
- blåste rätt in ifrån sjön - och lurten var tjock och
regnig. Fregatten Eugenie's Chef, Cornmendör-Capten, Kammarherre Vil'gio, brinnande af en helt naturlig åtrå att ulan
tidsförlust få begynna sitt storarlade företag, anhöll hos Befälhafvande Amiralen att af ängfartyg blifva utbogserad. Den
motiga vinden till trots lätlades derföre anl1are, några timmar efter inmönstringen , Id. 3 eftermiddagen. Fregatten
bogserades ar Äng-eorvetten Thor; och Corvetten af Ångfar-

tyget Balder, Oakladt det blåste friskt drog Thor Fre~:atten
snart utanföre grunden, hvarefter· hon satte segel, men måste emot midnatten anl;ra, ernPdan vinden dog ut och sjö!Jllfningen kastade henne in åt klipporna. För Balder eick
l!ogseringen mera smått. Det var nära mörkt innan vi huuno tvärs för fästningarna, då Balders befiUhafvare, PremierLöjtnant Sylvandc:>r, anropade Corvetten, och sade sig ej hinna utbogsera oss medan det ännu var sigtigt, hvarföre han
önskade vi måtte ankra. Bogsertägea losskastades och Corvetten länsade ned till anl1ar-sättniogell vid Gärds-kullarna.
1'idigt följande morgon tog Balder oss åter på släp, och inom ett par timmar voro vi uppe med Fregatten. Båda fartygen satte nu sc:>gel, och med en lätt sydostlig vind stäfvade för 11 Bornholms-hålet". Vi fingo snart sigte på Bornholm,
och under natten sPglade vi efter pPjlingar pä Arkonas,
Stevens och Falsters fyrar. Följande morgon den 2 October fingo vi Dragö lots , som förde oss till ankars på Köpenhamns redd.
I Köpenhamn upphandlades ~tsllilliga förnödenheter,
l1vilka icke i Sverigp, ulan betydligt högre kostnader· linode
erhållas. Innan afton voro vi åter srgelldara. Sa snart det
började dagas lättade vi ankar, och kryssade upp åt sundet.
Danska örlogs-ångrartyget Hertha bogserade Fre~:atten Etigenie till tvärs för Helsingör, hvareftl'r samma ängfartyg tog
Arven Corvetteo på släp. Då vi kommo upp med Fregatten
hade vinden så småningom kantrat, och bläste ou en frisk
sydost. Med brinnande fart för den nu gynnaode vinden
följde vi Fregatten uppföre Kaltegat, och under loppet af
natten, lemnade akter om oss den ena fyren efter den andra. Comrnendör·-Cupten Virgin hade före mörkret signalerat, att i händelse af sldljmässa vore Porlsmouth mötesplatsen, ~ Den gynnande vinden blef icl1e långvarig. Före dagningen hade den Iwstat rund till sydvest, ternligeo frisl1.
Innan aftonen, den 5 October, då vi nyss fått sig te på Oxö

273

272
fyr, hade kultjen så tilltagit, att vi nödgades intaga 3:je refvet
i märsseglen. Vid dagningen funno vi att vi blirvit skiljda
från Fregatten. Det motiga vädret tilltog med härtit;a regnbyar och en våldsam sjö, så alt vi slutligen lågo bi för
storm-seglen. Den 7 på morgonen fingo vi åter sigte på
Fregatten några mil*') i lä om oss. Vi vexlade signaler
o
'
men da det återigen tjocknade till, förlorade vi henne ånyo~
Stormen lortfor oafbrutet. Efter att i 3:ne dygn hafva rullat styrbord och babord, med sjön nära nog lika mycket
öfver som under oss, utan att vinna något med att öfveranstränga skrof och takliug, så höllo vi af den 9 October
för Norrige. Vi fingo snart sigte ar kusten och Jågo innan
aftonen till ankars i Fahrsund. Dagen förut hade älven Fregatten kommit hit, så att vi ånyo blefvo förenade. Fahrsund är lika me'd de många andra hundrade-tals hamnarne
på Norska kusten, - en förträfflig tillflyktsort undan Nordsjöns vidrigheter. Utom Fregatten Eugenie lågo här flere
handelsfartyg, alvaktande hältre väder. En half mil irrån
hamnen ligger den lilla staden , hvarerter hamnen fått sitt
namn. Här, liksom vid alla andra Norska städer, som Svenska örlogsfartyg besöka, blefvo vi vänskapligt och giistrritt
emoltagne. Vi voro inbjudne till Here enskildie, - och
en efter ort och lägenhet ståtlig bal iillslälldes i anledning
af vår ditkomst.
Efter åtta dagar klarnade lurten, och vinden tycktes
hafva stadgat sig if1·ån nordvest. Det var således en lågenbet att försöl1a. Fregatten lättade rörst, och sedan Corvetten.
Redan vid yttre grunden mötte oss en lång dyning ifrån
sydvest, - ett föga godt tecken 1 - mot aftonen började
vinden äfven att skralna och friska, och innan midnatten lägo vi åter bi med 3:dje refvet i märsseglen för den allsvåldiga sydvest-vinden. Ovädret fortfor följande dagar, med
") Här menas alltid geografiska mil eller sjömil.

temligen ~vår sjögång, hvarföre lotsgös återigen hissades och
earvetten sökte sin nyss lemnade anknrsättning. Den 21
october syntes otvetydiga bevis på förändring i atmosferen i
himlen bl e f klar och högblå, barometern gick upp till aoo ,22,
och luften drog rör en laber ostlig bris. Samma dag lätlade vi anlwret, och stod o ut till sjö&. Vinden drog sig väl
något s!dvardt, men vi knnde dock alltjemt ligga kurs, och
gjorde god fart under natten.
Vår fiird örver Nordsjön gick nu utan svårigheter 1 och
blef ganska intressant, derigenom att himlen var under hela
tiden mulen , och vi sålunda icke kunde göra några astronomisiHt observationer, ulan måste ensamt förlita oss på lodet, med hvilllet vi trefvade oss fram öfver Nordsjöns välbekanta banlwt· och ovissa strömsättningar. De första Iodningarne fingo vi den 22 October, då vi efter rälmingen hade
•gjort 159 qvartmil, och borde vara på 55° 26' latitud och
3° 39' loneitud ..-.) d. v. s. ungefär midt på svaget af Doggers bank. Enligt kartan simlie vi då hafva 16 eller 17 famnars djup. Men våra lodningar angåfvo 32, 29 och 26 famnar. Strömmen hade således satt oss betydligt utur vår kurs.
Då i Nordsjön strömmen nästan alltid sätter ned åt Jutska
kusten och Flamändsl1a bankarue, så var det sannolikt att
äfven vi blifvit satte denna väg. Denna förmodan bestyrktes
äfven ulaf kartan, som utvisade utanföre Doggers banks östra
kant samma djup, som de lodslwtt vi erhållit. Vi änd1·ade
derföre kurs och stj'l'de vestvardt för att slå an hanken, och
~derigt>nom förvissa oss om vårt läge. Sålunda seglade vi 12
qvartmil, nwd lodet alltjemnt gående, men fingo emot beräkninp,l·n allt större djup. Vi llunde således icke vara ostvardt om banken - icke heller kunde vi hah·a helt och
hållet gått den förbi - hvarföre ej annat återstod än att
vi VOI'o i djupa vattnet nordvestvardt om dess nordliga pynt,
*) Ifr!.u Greenwich meridian,
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samt alt strömmen .emot vanligheten_ lia.cle llaft en nordvestlig riktoin!J. Detta fenomen, att strömmen i Nordsjön stundom sätter vesl.vardt, är äfven anfördt i Oere Nordsjö-beskrifningar, såsom undantagshändelse, och eger endast rum
efter lånvariga vestliga och nordvestliga stormar, då vattenmassan blifvit ökt på Jutska och Flamäodslm kusterna , och
medelst en nordvestlig ström äter måste sätta sig i jemnvig!. Vi ändrade derföre återigen kurs till S. V. t. s. -- då
vi äfven ganslia snart fin go lodsl;ott, som förvissari e oss, att
vi slagit an sjelfva banken. Sedan vi lemnade Norrsl;a kusten, d. v. s. på niigot mer än ett dygn, hade vi uf stormen blirvit satte ungefär 30 qvartmil. Utan observationer,
men med sällra lodoingar, fortsalle vi seglingen öfver Nordsjö-baul.arne, hvilkas olil1a benämningar ej må förstås så som
om hottens beslwffeoltet motHarade samrna skiljaktigheter.
Det vore önsldigt, att i Nordsjö-besflrifningar medföljde färglagde aftec.liningar på lodskolt ifrån de olilia. bankarne, så
att icl!e den villfarelse kunde lwmma i fråga, att man t. ex.
pä Svarta banlien väntar sig att rå lodslwtt med svart sand
eller på Bruna banken me-d brun sand.
Den 2i Oclober på aftonen finco vi sigte af Galopper•
na. Vind en var frisk ifrån O.N.O. Sålunda med gynnande
vind, och gunsl.a sictig luft, stj'rde vi åt Canalen, med säl1ra
pejlingar på de många förtråtfli~a Engelska ryrarna. filljan•
de daeeo hissade vi lutsgö s, men utan att erhålla någon
lots, icl1e ens sigte på eu enda lotslwtter, sannolikt derföre
att de alla voro vid andra ändan ar Canalen dä sjöfaraode
kommande nord ifrån, ej med denna för dem gynnande vind
och vack1·a väde1· kunde vara i verkligt behof af dem.
Då ,.j ko mm o l vårs för Brighto o fin go vi dock lots om
bord, och några timmar efteråt anl;rade vi på SpitiJeads redd.
Fri'gatteo hade anländt samma dag på eftermiddagen. För
öfl'igt lågo här endast få örlogsmän -·- blott en Corvett och
n5gra transportskepp. Deremot var det så mycket mera att
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iakttaga i Porthsmou1h. Det storartade skepps-varfvet var
oss tillåtet att dagligen besöka, hvilket icke heller försummades. Fem Linieskepp stodo under nybyggnad, men icke
'
ma" d et vara osagd t om detta ou var en
en enda Fregatt:
4iJlfalliehrt eller en följd af att Fregatte1· nu mera simlie vara mindre behöOiga sedan åogbåtilrna, inträd! i l;rigstjenstgöriog. Lioieskeppen Rodoey och Blendheim lågo under utrustning med en del af sitt befäl och besättning samt varfsal'betare ombord. Rodoey siwlie vara segellila1· den l:ste Mars,
- således efter 4 månaders klargöring. Alla lllårlmirdigbeterna vid denna örlogsstation äro så vidthekanta, att det ej
är skäl att här redogöra för dem. Det kan dock iclle nog
upprepas buru valvilligt Svenska örlogsmän alltid äro här
emottagne. Hvarje dag voro vi upptagna ar inbjudningar till
stations-Chefen Amiral Sir Thomas Briggs samt Warfs-Chefen Amiral Prestcoat. Officerarne vid 48:de Regem entet gåfvo
likaså middag uti dt'ras kasern, och öfverallt blef1·o vi emottagne med den oförlikneliga rättframbet och hjertlighet, hvill;a
äro Engelsmänneo sä egna. Äfven vår Konsul M:r van der
Beq~ sparade livarken tid eller möda för att göra vårt vistantle angf.'nämt. Obehagligt är det dock att nödgas varna
emot alllföl· mycken lättrogenhet till Portsmouths bandtverkare, bland andra, eo skräddare, Bill, ulaf h vilken Idader uppbandlades för besättningen, och som lemnade varor nf den
uslaste beskaffenhet. Dessa industri-idl1are voro dod1 med
de högsta lpford för<.~rdade af vår l{oosul.
Den 4:de November afseglade vi i sällskap med Fregat-

ten efter att förut hafva gifvit salut, i anledning ar årsdagen
af &ve1·~~~es och Norriges förening. I händelse af sldljsmessa
.blef nu Madeira mötesplatsen. Att böl'ja med var vinden en
st~f N.N.V., men innan afton gick den rund till N.N.O.
och labt·ade något. Utanför Start Point lemnade vi tidigt
följande morgon den lots vi tagit ifrån Portsmouth, hvaref·ter vi ·rortsatte seglingen utåt Atlantiska ocean, Vinden fort-
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ror stadig ifrån N.N.O., enltel-refvad mårssigels-kullje, med
hög lätt öfverdragen himmel - tempc•ratureu blott 8°, och
Barometerhöjden 30 1 19. Allt angal' omisskänneliga tecken
att en Nordostlig vind nu skulle blifva rådande. Deu vanliga vägen att skära vestvardt för att harva höjden inne i händelse vind en komme derifrån, sj'ntes derföre icke behöDig,
hvarröre CorvE>tteu, med allt hvad seg el föras lillnde, pressades framåt, raka lillrsen för Madeira. Vinden stod ocl;s&, som
man säger, "fastspikad" på N. N. o., alltjemt frist;, så att vi
aldrig gjorde mindre ån 9 mils fart, stundom lO och II .
Emot midnatten gjorde mörkret alt vi fö•·lorade sigte på den
bättre seglande Fregatten. Följande dagen kunde vi icke
upptäcka någon seglare långs hela horizonten, och voro fortfarande gynnade af den orubbliga Nordo stvinden , som drer
fram Corvt'Ue-o så att skummet stod högt fram för bogen.
Den 7:de på morgonen uppläckte vi en svår seglare långt
akterut styrande samma kurs som vi, och synbarligen vinnande på oss. Efter några timmar hissade den signal en, då
vi måste igenkanna FregattE>n, minska segel, lägga bi några
timmar för att invanla henne, samt sedan hell fromt ånyo
följa i hennes l1ölvatten. Den gynnaode lägenheten fortfor
oafbr~tet öfver den, denull årstiden, så illa beqktade Spanska sjön.
Den Il på ert. m. nppläcl;le vi Madeira, och straxt
derpå Porto Santo. Und er natten måste vi lägga bi till dagningen, då vi åter salte !mrs. Såsom vanliet var det i
Funehals-bucten, nndE>r de höga landen, näslan stillt. Det år
nödvändigt alt vid ingå endet till Fun chal hålla sig midwaters,
ty närmar man sig ena eller andra stranden faller man i
stiltje, och bliiver liggaode utan skeppsmakt Efter ett långsamt framåtsliridande nådde vi omsider ankarsättning på 33
ramnars mudderbolten. Man tycker sig vid detta djup vara
alltrör nära stranden , men delta är blott synvilla i följd al
landets tvårstupande höjd. Den, som första gången besöl;er
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yuncbat, bör derlöre förbereda sip, att oförväget köra opp
under stranden 1 ty ju närmare man l;ommer, desto bättre
ankarsållning finner man, och ligger säkrare, ty den inrullande dyningen dämpas ar de ifrån stl·anden tillbakakastade
svall vägorna.
Madeira uppväcl1er ökad hänrörelse rör hvarje eäog man
&terser det. Dess egna harliga natur med sina vilda sön·
derklufna basaltklippor, brådjupa raviner och dalgångar, sina
nästall öfverallt framporlaode vattensprång , och mångfaldiga
omvexlinp, ar p•·aktfulla välluktande blommor, förstät· man
bättre att uppfatta ju mera bekant man blil• dermed, En
stor förlust gör den, som försummar en rid t åt Grand Coral,
en tvåune mil ifrån Funchal belägen dal eller rättare krater,
mer an tusende fot djup och nära en mil i omkrets, på alla
sidor omgifven ar tvårbranta sammanhängande klippor öfvermanllade med den litligaste grönska. På botten af denna
dal ligga några hvilmenade hus och ett kapell till hälften
undanskl·lde af vinrankor och fruktträd, hvilket allt tillsammans rramslallet· ett sceneri lika hånföraode, som ovanligt.
Sjelfva luften på denna ö är så mild, så ren och lifgifvande,
alt alla föremål synas glänsa med friskare färgor 1 och man
känner innerligt att det gifves mycket godt och sl;öat på
denna jorden. Den , som icke beundrar Madeira, och icke
finner det motsvara alla de loford 1 som de1·öfver blifvit uttalade, den har icke sett nog derar. Det är sannt att
dess vegetation ej är alt förlikna med Brasiliens eller NordAmerikas skogar, ej bell er !.unna dess stränder jemföras vid
Mälarens eller Blekinge leeode skärgårdar 1 men det oaktadt
är det något obeskrilligt skönt, hvilliet likasom utstrålar
ifrån denna oceanens perla, och ingifver en fullhet ar lefnadslust och kraft 1 som man ingenstädes känner sig så tillgänglig för 1 som här. Man skulle på visst sätt kunna förlikna
Madeira vid dessa ädla skapelser, hvilkn, utan yUre fullkomligheter, genom deras inre ädelhet öfvergjuta hela sitt vä-

nt
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sende med en .oemotståndlig tjusning lättare att uppfatta än
besl1rifva. - - För att landstiga vid Funchal bör man hj'ra e11 landbät
och icke begagna egna båtar, hvilka lätt kunna sönderslas ar
bränningarue mot stranden. Vid vår anlwmst var Svenska
Consuln, S:r Monteiro, bortrest, men hans broder emottoe oss
med yttersta välvilja. Dessa båda bröder äro egare af betydliga vinplantager. Ar Maderia-vinet tillverl1as ål'ligen circa 18,000 pipor hvaraf det mesta går till Indierna och NordAmerika, äfvensom England , men gansl1a rinea del till det
öfriga Europa. Det klassificeras förnämligast i 2:ne sorter,
l\ialvoisi och Tinto och är det vanliga markaads-priset emellan 50 och 60 L. Sterling för pipan. - Funcbal , Madeiras
hufvudstad, är väl byggd och ytterst renlig, men gatorna äro
så brantsluttande, att inga vagnar kunna begagnas 1 hvarföre
den som ej vill gå, måste sitta till hast eller låta bära sig i
palanquin. Den största ordning och snygghet synes rådande, och en främling blifver öfverallt väl och hötligt bemött.
En besynnerlig egenbet med Madeira är, att på hela ön finnas inga musldtos, flugor, ormar eller giftiga iusekte1·1 hvilka
eljest äro de varma ländernas plågoandar.
Den U November på aftonen seglade Corvetten ifrån Madeira. Fregatten hade lättat några timmar förut, och var
innan natten långt u_r sigte. Mötesplatsen skulle nu blifva
Teneriffa. ,Då vi gingo till segels var vinden O.S.O. med
klar luft. Solnedgången bebådade dock icke något godt för
natten. Vid midnatten började det att tjockna till, vinden
drog sig mera sydlig, och steg till 3-refvad märssegds-kultje
med stridt regn, och temligen upprörd sjö. Ovädret varade
dock icl1e länge. Följande dagen emot afton föll kultjen
igen, och vid dagningen deu 16 November syntes äter den
strålande solen, och himlen var klar och molnfri. Corvetten
låg nu maklig t , med alla segel till , för en laber ostlig
vind. Emellertid voro vi skiljda ifrån Fregatten , och hadi
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tillika blifvit drifna sli långt veitvardt, alt vi icke kunde liga up)> Teneriffa, skiljsmässan ifrån Fregatten var dock en
~åttlig motighel , då det natul'ligtvis är angenämare att få
segla på egen hand, än att gå likasom i ledbaud i en annans kölvatten; att vi blirvit drifna i lä var deremot mera
olägligt, ty vi måste nu använda ett helt dygn för att kryssa
oss opp långs Teneriffas norra land. Vid middagstiden den
l7 kunde vi slutligen Jigga öfver de farliga Nagas och La
Maucha , och med ett par streck i seglen sälta kurs på S:t
croix. Innan mörkret lågo vi der till ankars på 29 famnars
lerbotten. Fregatten Eugenie var icke hår, utan hade under
det motiga vädret uppgifvit att besöl1a Teneriffa, ech i stälJet håll1t lätt, för att direkte gå till Rio Janeiro. Ehuru kort
arståndet är emellan Teneriffa och Madeira finner man dessa
öar helt olika bvarandra. Genast man landstiger på Tenerillas strand, omringas man ar en tiggarskara, hvilkens oförskämdhet knappast har någon gräns. Man måste med våld
arbeta sig fram förbi näsvisa trashankar, so m ställa sig mi dt
i vägen tiegande, eller erbjudande sig som ciceroner, och
halfnalma fräcka qvinnor, de flesta bärande små barn, hvill1a
de framhålla ända opp i ansigtet på en, för att väcka medlidande och tillocl1a sig allmosor. På satorna måste man
vandra i smutsen , och utanföre staden är man i fara att
blifva oppäten af !luuor och myeg. Temperaturen är qvalmig och tryckande 1 helt olika Madeiras hälsosamma klimat.
Staden S:t C1·oix är docl! bättre byggd och mycket vidsträcktare än Funchal. Tidigt följande dagen efter vår ankomst
emottogo vi besök af Svenska Consuln Herr Beriiff, som erbjöd sin tjenst. Besynnerligt nog är hans namn icke upptaget i Svensba Stats-Calendern, oakladt han såsom Consol
IJ.ere år tjeuat både våra handels-fartyg och örlogsmän, och
är formligen dokumenterad såsom Svensk och Norrsk ConsuJ. I ovisshet om Fregattens öde qvarblefvo vi hår till den
20 November, då vi lättade och stodo sydvardt emellan Tenuiffa och Canarie, Innan aftonen hade vi lemnat Ctlllarie-
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öarna lånet nedom borizonten, och sträckte ut pA den vida
oceanen. - Rio Janeiro var den nästa hamn vi skulle besöka. Det är en ännu olöst fråga, hvilka kursar som äro
de fördelaktigaste, för alt göra bästa passagen öfver oceanen
och linien. Alltsom de astronomiska berätiOingarne fulländas,
jemte kunskapen om vindaroes och slrömmaro es lagar utvidgas, göra sig nya åsigter gällande, och de gamla fOrkastas. Numera anses det iclie såsom någon tros-artikel
1
att man, för all göra passagen ifrån Europa till syd-Arnerika
eller Brasilien, bör angöra S:t Antonio, eller att linien måste
siläras emellan J 6° och 22° longitud , aldrig veslligare än
24°. Det lyckes också, att ett fartyg så väl utrustadt som
Conellen Lagerbjelke , med 3:ne goda cl1ronemet rar, koppradt och välseglaode, icke skulle bchöfva angöra Cap Verdsö~rna för att korrigera sin lon e il ud, ej heller behöfva frukta
för alt komma i lä af S:t Roque om det skar linien på 26°
rller 28° longitud. Dessutom är det så till \'ida en afgjord
fördel, att undvika Cap Ver<ls-öarna, då i deras eranoskap
vanligen rå1ler omhylliga vindar och stiltje, likasom det är
en välkänd sak, alt ju vrslligare man slilir linien desto mindre är man utsatt för så väldsamma byar och långvarig
stiltje, som under ostligare loneilud. Allt delta taeet i betraktande sattes Corvellen Laeerhjelkes ·kurs så vestlig att
s: t Antonios latitud sliars l { 0 ves l om denna ö, med afsigt
att lioien skulle sliäras på omkrinp, 28° longitud. Då vi
gineo ifrån Teneriffa var vinden O.N.O., bl ef emot aftonen
ostlig 1 och stadgade sig andra daeen på O.S.O. , med klar
luft och lätta strömoln. Den 22 November angåfvo de
lätta i långa lager sönderdelade molnen, att vi voro inom
passadvindens område. Ehuru vi n yss hade haft höst voro
vi nu i sjelfva högsommaren. Uvarje dygn gjorde \'i en betydlie latituds-distance , bvilkel om dagarue mar!.tPs på den
jemt tilltagande värmen, och om nätterna genom de många
sköna conslellationer, tillbörande södra hemisferen
hvilka
1
den_. ena efter den andra uppträdde öfver horizonten. Nord-
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q$l.. passaden

ville dock icke infinna sig. Båltre än O.S.O.
blef den aldrig, ocb äfven derifrån af kort varaktighet. Den
26 November 1 då vi voro på J 8° latitud 1 sprang vinden
plötsligt på S.V., luften mulnade till och det började regna.
ve följande dagarna var samma opåräknade väderlek; labra
ombytliga vindar, merendels från S.V., jemte tjock luft och
stundom rean. Den 29 på förmiddagen hade vi ett skydrag ungefär en_ mil till lofvart om oss. Pä eftermiddagen
sönderdelade molnen sig 1 luften klarnade , och passaden
äterkom, men, likasom den bOrjade, icke båltre än O.S.O.
Följaode dagen rymde den något, och den l December bier
den äodtlip,en en frisk O.N.O. Samma dag, vid middagstiden
måste vi hålla af ett par streck för 11 IIaonah's shoal"1 hvars
tillvaro visserligen icke med säkerhet är bekant dock angifvet på de Oesta kartor. Att förbise faran af dylika grund
och ej undvika den plats hvarest de i kartan äro utlagde,
derföre att de ej med visshet äro !;ända, vore ungefär lika
klolit som att, vid annalllandet af en by, stå och fundera
om man behöfver minska segel dler ej,- tills O\'ädrel kommer öfve1· hufvudet, och master, ocb stänger kanske öfverbord. Den tidsförlust man gör genom ett par timmars kursfOrändring år ju af så obetydlig vigt i jemförl:'lse med det stora ansvar man åsamkar sig genom alt sålla farligels säkerbet på spel. Man måste åfven ihåglwmma, all dylika enstaka klippor uti oceanen, sällan eller aldrig med visshet kunna
blifva kända 1 emedan endast en tillfällig slump gör, att de
blifva bemärkta utaf andra seelare än de , som stöta emot
dem, och af dessa sednare blifver sannolikt icke någon qvar
1
som kommer hem och beråtlar händelsrn.
Nordost-passaden förde oss med frisk fart ända till 6°
latitud, h villlen vi sk u ro den 3 December. Denua dag började vinden att mojna och drog sig småningom sydligare
1
men stadgade sig innan aftonen till S.O. Någon sydost-pas sad var det dock icke ännu. Passadvindens latta strBmoln
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voro sammanpackade i stora regndigra moluklumpa•·, och Jurtens utseende för öfrigt angaf de valkända tecl!nen , att vi
nu voro inlwmna i det besvarliga bältet af häftiga vindar ,
åska och slilje, som skiljer nordost- och sydost-passaderna.
Vi sluppo dock undan för god! köp. Visserligen kommo så
väl denna dagen som den följande , holande bylika moln
men alla utblåste, mera liknande qvarlefvor af redan ur·laddade byar. Endast ett enda af dessa moln medförde så
mycken vind, att vi behöfde nedfira märsseglen. Stillje hade
vi icke ett enl.la ögonblick, utan gi0(1!0 allljemt framåt. Vinden förblef S.O. och O.S.O. Den 5:te December kldrnade
luften, och antog sitt passadlika utseende, då vinden också
blef en frisk sydost-passad. Den 6 skuro vi linien på !so
33 1 6 11 longitud. Denna dag firades också på öfliet sätt 1
likvist utan den vidthekanta rakningen, men de som förut ej
gått denna vägen måste friköpa sig derifrån med en dags aflöning
till de fattige. M.ed god fart vunno vi nu h varje dag på den
långa vägen, knepo in åt Brasilianska kusten alltsom vi gjorde latiluds-distancer, och när vi slutligen huono sydvardt
om det rarliga Abrolhos-refvet, salte vi med ens kursen på
Cap Frio. Natten emellan den 16 och 17 finso vi lodskolt,
och vid dagniogen hade vi den stora tillfredsställelsen att se
Cap Frio rätt för-ut i fulllwmlig iHverensstammels8 med våra berflkniogur. Tidigt på förmiddagen voro vi tvärs för
Capet, fortsatte seglingen långs utmed kusten, och passerade
ön Raza kl. 6 på eft. m. Det annalkande mörkret, älvensom
den snart kommande landtvioden hind1·ade inseglingen i
hamnen innan natten , hvarföre Corvetten ankrade emellan
öarna Haza, Maya och S:ta Cruz fästning. Följande dagen kl.
9 f. m. seelade Corvetten opp med sjöbrisen och ankrade
kl. 11 f. m. i Rio Jaoeiros sköna rymliga hamn.
(Forts.)
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SVARS-DEPARTEME!'ITET*) •

(Kong!. BreC.)

Juli d. 7. Kon El. Maj:t bar tillagt Bataljons-Läkaren vid
Carlskrolla station , Medicine-Doktorn C. J. Björlingsson
Femtio procents förhöjning i den honom enligt Stat bestådda Bataljons-Läkare-lön.
Den 28. K. M. har i Nåder tillåtit , alt till nödige möblers
anskaffande för Solennitets-rummel uti Kungsbuset i Carlskrona m'å få användas ett belopp ar högst 1,202 ~. , uppå
behörig reqvisition och emot redovisning 1 att utbetalas af
Förvaltningen af sjö-Ärendena.

s.

d. K. M. har tillåtit, att Selmod-Löjoanten vid Flottans
Konstrul;lions-korps, Toll, som åtnjuter understöd för resor i England och Amerika, må under tiden bibehålla så
väl tjeosteöriogs-penningar som lönen.

Aug. d. Il. !\. M. bar beviljat, att Ångfartyget von Sydow
får begagnas, under sednare delen af innevarande sommar,
till uWirande af aoiJefalld Kontrollerings-expedition i hydrografisllt hänseende.
S. d.

K. M. har befallt 1 alt det ,·id Götheborgs station va-

rande Malros-Kompani skall med ulgån~en ar innevarande
månad anses \'ara upplöst. Att de dervid anställde till
sjöfart permit!eJ'ade Matroser och Jungmän må 1 om de
") Med uteslutande af hvad som i för egående häfte, under GeneralOrder (Carlskrona station), samt Förändringar inom K. M:s Flotta 1

meddelats.
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önska erhålla afsked, med ansökan derom inkomma, hvaremot de, som icke undfå afsked böra till Carlskroua fortskaffas; att de bland permitterade, som utan all anmälall icke
inom ett år efter permissionstidens slut sig vid stationen
inställt 1 komma att utur rullan atföras, samt att, i öfvet·ensstämmelse med Kong!. Brefv. den H sist!. Februari
Matros-korpsen. i Carlskrona skall ökas med lil1a mång~
nummer, som det i Götheborg förlagda Kompani förut utgjort: med den inskränlming tills \'idare, som kan föranledas af det från berörde Kompani permitte rade ännu i
tjenst varande manskap.
Den 25. K. M. har bifallit, att en summa af 400 9'/b Bko
må tilläggas Löjtnanten vid Mech. korpsen Jonzon såsom
belöning och ersättn'ing mr meddelade åtsliilliga iakttagelser under en på egen belwstnad företagen resa till Eng~
land år 1851
(General-Order.)
ten, Grefve C. c. Horn och se-Löjtnan
Aug. d. 3, Premier
kund-Löjtnanten, Frib. A. Wachtrueister slwla beordras afresa till tjenstgöring å Götheborgs station.
Den 5. K. M. har beviljat Kapten-Löjtnanten G. Indebetou
2 års tjenstledighet, för att ingå i Kong!. Preussisk Örlogstjenst.
Den 13. K. M. har beviljat sekund-Löjtnanten vid Flottan
D. L. Reilborn tfenstledighet till den l Oktober, för att i
enskilla angelägenheter resa till Hambuq:.
Den 17. K. M. bar befallt, att Ångfartyget Gylfe skall stälJas till H. K. H. Kronprinsens disposition, och afgå bärifrån
för att den 27 kunna vara i Carlsbamn.
vid Flottan C.
för att fortfaighet,
tjenstled
års
ett
re
A. Pettersson ytterliga
i Göthebore-.
ningen
re-befatt
rande bestrida Navigations-Lära

S. d.

K. M. har beviljat Premier- Löjtnant en
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1wn 17. K. M. har beviljat Löjtnanten vid Marin~ Regeme ntet B. E. Forn eli ell års tjens!ledighet till en utrikes
,·id 1\Iech. Korp~ånnedom om
taga
att
för
hitn•sa
sl;all
sen E. W. Sasse
den arbels-nwlho1l, <~Il behandla r,jutstål vid verl\tms föt·lärdigonde samt svetsning och härdning der·af, som af
Fransmannen Thomas här brkantgjorts.
K. l\1. har brviljat sekund-Löjtnanten vid Flottan
1)(;11 27.
C. A. Rappe 6 månadri·s tjenstledit:het till bevakande af
ensbilta angt>lägenhetPr.
Dt>n 28. K. M. har beviljat Kapten-Löjtnanten vid Flottan
s. P. Schnell S månaders ljenstledighet, för att fortrarande bestrida Navigations-Lårare-befallningen i Gelle.
Den 30. K. M. har beviljat Premier-Löjtnanten 1·id Flottan
C. Kleman 3 veckors tjenstledighet, för att i enskilta ärenden resa till Hamburg.
•
Septemb er d. l. K. M. har befallt att Angfartyget Gyffe
nde ombord,
bibehålla
ernas
skall afmönst ra, med uppbörd
den 2 dennes.
Den 3. K. M. har befallt, att Kapten-Löjtn. von Horn skall
resa till Wenersborg för att bos Konungeos Befallningsbarvande derstädes undfå föreskrirter för oq~aniserandet af
en Karantäns-anstalt.
Den 13. K. M. har beviljat sekund-L öjtnante n vid Flottan
V. Ankarerona 6 månaders ljenstled ighet, till enskilla angelägenheters skötande.
Den 17. sekund-Löjtnanten vid Flottan, Grefve A. Ehrensvärd
är placerad till tje.nstgöriog .på S.tock,ho)m5 station från
och med den l Oktober.
Den 21. K. M. har tillåtit, att Ynelingen O. U! ner får pla-:ceras såsom Extra Kadett på egen bekoitnad å Korvetten
Najaden.
S. d. Sek,-Löjtn. Cronstrand , som blifvit förordnad att t. '·
biträda vid undervisningen i Sjönlens kapen vid KrigsAkademien, skall för delta ändamå) sig vid Akademien in ..
ställa, och är Sek.-Löjtnanten fr~n och med den l Oktober placerad på Stockholms station.
S. d. K. M. har befallt, att ett Chefs-fartyg med besältning
ar en OfficPr, en Und.-Oificer och 12 man gemenskap, skall
i och föt· bevakning utsändas till Karantänsptahen Djurhamn.
[kli 2%.

K. M. har bda11t, alt Löjtnanten
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Den 24. K. M. har befallt, alt Kaptenen vid Flottan ~di
Ridd. C. J. von Diederichs skall vara Chef för 3:rlje ~I n
tros-Kompaniet samt Kaptenen och Ridd. r. E. Ahlgrt•n
för 1:a Matros-Kompaoiet.

(J e n era l- O r d e r·.
(Carfskron a Stalion.)

Kaptenen och Ridd. Alllgren emottager Tygmåsta re-befattningen från och med den 1 instundande Oktober. (Den
25 Sept.)
Kapten-Löjtnant O. Trolie ljenstgör som Adjutant ho~
Kommendanten från och med den l Ol1tober.
Premier-L öjtnant Adelborg tjenstgöt· som Tyg-Oifi.:cr
och Chef för 6:te Handtverks-Kompaniet från och med den
1 Oktober. (Den 29 Sept.)
(Stockholms Stalion.)

Sek.-Löjtn. Afzelius tjenslgör från och med d. 15 Sept.
10om Adjutant hos Stations-Befälhafvaren. (Den Il Sept.)
Prem.-Löjtn. Sheldon motlager Chefskapet för Konsii'Uklions-Dep artemrnte t från och med den 27 Sept. (Den 25
Sept.)

Förändringm· inom Kongl. Mai:ts Flotta.
Befordringar :
Den 6 Aug. Till Revisor i Varfs-Kontoret : Bokhållaren
·
Christ. Fredrik Rönström.
Den l O Aug. Till Kanslist: E. o. Kammarskrifvaren
Frans August Månsson.
Den 7 Sept. Till Expeditions-B&khållare: Kammarskrifuren Carl Fredrik Carlesson.
Den 28 Sept. Till Artilleri-Förvaltare: Karumarshrifvaren
Carl Rudolf Psarski.

