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1.) Angaaende de Qvæfiedes Forbinding
inden Skibsborde.
a Stedet) hvor de Qva:fiede bor deels forbindes,Stedet, hvor
deels henlægges, fkal vælges faaledes i alle Skibe, acForbindin-

det ikke er ud fade for Skud, for ae Cbirurgus !Og
hans Medhielpcrc med fuldkommen SindsRoelighed
kan opfylde deres,Pligter, og de Qvæfl:ede være forviffedc om, at de e1 faae flere Blefforer den Gang er det Rum, forn er i Agter - Laflen fra BannierDækket og nccd cil Garnerings- Dræderne anfret fm·
beqvemmcft her.il; hvilket Rum, paa en Diftance
l\1idtfkibs af 16 til i7 Fod: Brede {kal være Iedrg
A 2
for

g~ fkal
lK.CC

·

5

4
for Fadeværk, og kuns allene i Borde læggesetLaug
Farl-ens, dq beklædes med de fra Mellem-Dækkene
nedeagne Skodder, fom behorig forklampes, paa
hvilke de QvæO:ede, naar Blodet er 11:illet, henlægges, jndtil deres Saar bliver ful8i1:ændig forbundne
efter Bataillcn.
Sted for
DernæO: fk.al ved Skuddet for Karduus - KiO:en i
blclferede
k
. T"d
r, Iedes m:.
. .-i1 .
paa ommen de Kngs1 er et Kammer 1aa
Offi cierer,
rettes, at der udi · k~n indlægges 2 de blefferede Offic1erer.
For Krudtlangningens Sikkerhed, maae · AgterLugen paa underO:e Dæk og de11 paa Bannierne indflmtes med Skodder rundt om> hvorimellem de Qvæfrcde
nedfires.
Forbin. b Ethvert Orlog- Skib medgives 3de Forbindingsclings
Borde, hver 7 Fod lang og '), ! Fod breed, fom fam- •
Bol'de.
menfættes faaledes fom hoshæftede Figur ud vi fer.
Madros til c . 'fil hver Bord medgives en med Krolhaar fi:oppet
Bordet.
Madras.
Jern Senge. d Saa fk.a} og i Stedet for de hidtil med givne Træe
Stand· Koyer, medgives Jern Fcldt - Senge med
Seildugs Bunde til 70 og 60 Canon Skibe I 2 ~ til
50 Canons Skibe IO - til 36 Canons Fregatter 8
- og til de paa 24 Canoner 6 i Fredstider, naarde

giore korte Togter, men til lange Reifer flere.

Men

Men i Krigstider, indtil Erfarenhed anJcrkdes
faft(---eccer, fk.al Jern Sengenes Antal for de 7 4 og 64
Ca non Skibe faalcdes befi-emmes, at for hver 20 Mand
medgives en Jern Seng, og for de 50 O:mon . . kibe og
Freo-atter
der bruaes
fom Krydfcrc og oftere hm kom::.
)
b
me til ae bat~illere, for hver 1 5 l\tfand en Jern Seng.
e Til hver Jern Seng fk.al folge en Madraffe, tvende Sengenes
Hovedpuder, en mindre end den anden, et Par La- Tilbeh<ir.
gen og et faa kaldet Hdl:e-Dækken eller Tcppe af
2-,¼ i\ Jens Længde.
f Ligeledes fk.al i Forhold til de for ethver Skib befremce Seno-c
medo-ives
et lige Antal Træe Rammer
0
0
fom ere paffende for de til Jern Sengene giortc l\fa.
draffer: - enhver Ramme fkal være forfynet med
fpendt Seildug, og hver Side med 2de in<lknoppede
Stropper, farne en midt for hver Ende, der ciener
til ae nedfire de Qvæi1:ede fr::i Batterierne i Lafren,
for at bringes paa Forbindings-Bordene.
I 6vrigt maae de Qvæfiede ved Ned firingen be-Dc Bleffere.
handles meget forfigtig, at ikke deres Blefforcr bliver de bdiand.
les forfi;,;rig.
farligere.
g I 'I'id af Bataille, fom ligeledes hen horer til klar Lnnr~rner.
Skib, fkal faamange antændte Lanterner være hængte
paa dertil anbragte Kroge, i hver 6 Fods D i(b1n1..c,
faavcl langs- fom tvedkibs i Agcerlafh:n > 1vor de
A 3
Qvæ~

Gies Lonter-/J
ner ,il Forbindi11g_S•
Bordene.

7

~

6

Qvæflede fkal henlægges, at til deres N edfiring kan
Yærc den fornodne Lysning.
San H·al og til hver Forbindings-Bord medgives ~<le
G 1as Lanterner, til hvis Bevaring udi Rordenc giores pallende med File udfoerede Afdelinger.

2.) Otn de Syges Placering 1ned videre
de1n ano-aaende
.'.:)

.

Syge-Lukafcrne 61ivei- for Fremtiden paa undcrlle
Lt.l ·!lt~r.
Batterie i alle Orlogfkibe imc1lem Store- og ForreLugen, og paa lige Seed pfla Bannierne udi Fregatterne, hvis Indretning bliver faaledes:
Deres tndV æggene faavel til Siderne fom i1110d Agter- orr
retniiig. Forre-Lngcn bliver af fpendt Scildug udi Rammer de~
hviler paa Dækket med Opfl:andere, men a.t den u1~derfl:e Rabat Uaaer ! Tomme fra Dækket, den overfl:c
derimod ligger tæt til Anfals-Bræderne baade langs- og _
tverfkibs.
Sy!';e tuk b Under Ryfl:værkerne indlægges Rammer med Glas
11frrnes Ind}l\ l1 der e nre_n 1· l'I
) ye e11 er Træe, dog helfl: det fidfte,
I et11i11g.
lf
ror
ae forhindre, at de Syges Uddunfl:ning ikke ved
Træk vind fkal hindres eller fioppes.
cedri!Sygea

C

Li-

c L?gdedes 4

a 6 Trækror af Jern-1mk med Spil

for
neden, hvorigiennem den hede ove1;aanded~ Luft

Tr:rkl'Ol',

kan udflyde.
d Til finicfomme Sygdommes mindre Omgreb, maae Srcd fo1· de
de Syge, fom enten have aabne Saar, eller hvis til- der hHe
fældige Begvemmclighed kunde tildrage Gg Smitte nolrn~ Sanr
af ondartede Febre, ikke firax henlægges i Syge- &c.
Lukaferne.
e Herved maae erindres, at mrnr Hofpital-Skibe [endes
med en Flaade, da bor de Srge ikke ligegyldig feri.__,
des der ombord, men udi den Orden fom Læg-edoms: Videnf}aberne har lære; da herefter til en
Efcadre efter Skibenes Antal fk3l medgives I z
Hofpical-Skibe, hvoraf det ene modeager Syge, fom
t:re an(bkkende og udbredende; det andet: de
Syge, hvis Tilfælde ere ubetydelige eller ere Rcconvalefcentere, eller og faa fkrobelige at de ci kan behandle Canonerne under Ilataille. *)

H if;iital •

Ski!J:.

a

Udi Tilfælde, at en eller nogle af de udi Syge- Syg-es
Lukaferne indlagde Syge, ikulle viife fikkre Tegn ciI Stp'.lrncion.
nogen for de andre Syge befrygtende anH:ikl-endc Syg-

dom,
*) Den Kongdige Refolution af dlc- May Ji89 fafifatter: at en
Eic:idre af 4 Skibe medgives et Holp1tal- Skib - og gce ~kibe
og tlel'over

:2

Hofpit:il Skibe.

9

8
dem, g ores et li et Aflukke til faa faa enkelte l\1a:nds
Henligning mider Bat-·ken.
Den Syge g 1 aar en Sygs TiHhmd kiendes af Ober-Chirurgus
nfd roges
tvi ,Jfom, at han bor blive længere iblande det ovrige
foic Klrecier JVfandfkab, og derfor fkal forflyttes til Luk8fet,
og gives
nndi-e.
m~ae han afdrages alle fine u!dene K!æder, og gives
ai dre Klæder - til hvilken Ende ethvert Skib medgives for hver 20 Mand Bemanding 2de Lærrets
Troyer, 2de Par Seildugs Buxer uden Feer, 2<le
. linnede Nathuer, et Par Tafler o~ en Lærreds Kittel med dito Foer. De faaledes fra den Syge afdn1gne
uldene Klæder (thi alt Linned tager han med fig i
Lukafet) famt hvad andet paa den Tid havende uldent Toy han eicr, maae med Salt(vre igicnnemdampcs under en Præfenning i Kulen, hvorefter de v,afl ·cs og forfegles, for at henlægges til at overleveres
lVIanden igicn, naar han reflitueres.
Hofpital N aa r en Efcadre medgives 2de Hofpital-Skibe
Skibe at kan det eene, naar Floden ligger i vore egne Farvan de,
~)~·uges til tillige ciene til at dcbarquere Syge, -og naar diffe ere afle.
Iranspor~
.
vercde, bruges fom T ransport-Skib og medrnge foavel frifk Mandfknb fom Forfri{kning til Efcadren, i
hvilket Tilfælde det forinden vel luftes, gi( nn ~mryges
og rcnfos med al muelig Flid.

Skibe t rnnae Yære faa {lort at under overne Da:k Oerc~ _Stor•
kan p,accrcs 60 Stand - Koyer til Sen geliggende' ik '-~ relic.
lavere end hen ved 6 Fod, og at under dette Dæk og 1
Ldren, hi.n rummes ~kibets Bemandi1!g og 60 Rccon~
" ~d-..:fcc-nte re, der for(yncs med He:ng,emaatter, fomt 1
og ,Ted Cahytt~n lkqvcmmelighe<l for Chef, Ofii-::icrer,
}ilcdicis og Præft haves.
Et fa(t Cahys 0 ~
En rum melig Cabys og Bagerovn. ,
B .
a det D:i.lr nngerovn,
IClbbelrum i Lafre n e1er paa anmerne, pa
'". Kabl>elrum.
ket l~an væ ·e ryddelig fo r de Syge .
Il.
til
Et Kammer 1. L auen
e11er paa Banm'et·11e c1·1 atKammer
.
.
'\
Syges Klæ.
E t D !to ti da, til fo.
o-icmme de Syges egne Klæder udi. -hwenta;ium. Proviant-Kammer og Indret• ve11 t:1 r til
. b
Proviant&c
ning for levende Kreaturer.
.
D-;ckket til Sengeligg;ende afdeles med Scildug Syge.
.
Ll.1kufer.
(fpendc i H,1mmer, faa at det l'-an opru11 ) _u dt 4re
Lukafer med en Gang til Paffage langfk1bs nnellem
famme, og en Dito cvermidkibs.
.
I ethvert Lukaf fkal være I 5 Jern-Senge og til hver SeHge.
af diffc en Krålhaars Madras, 2 Hovedpuder, et dobbelt
Teppe, 3 Par Lagen, 4 Sk:iorcer, 2 Par Under- ~m:er,
en Sdldugs Cavay foeret med Lærred, et Par l111ne:~e
Srromper, ecPar Tofler, en linneds Nathue, en 'Im
Skaal, en dico Tnllerken, Sl-ee og Bager.

Svcre

:s

J

Skibet

B

I hver

II

IO
I hver Lukaf anbringes 2dc Porte, og i Mi<lten
paa enll':er af di(fe en mindre, til at opluk~-e i ondt
Veir, paa det at friik Luft ftedfe kan h:wcs. I diffe
Porte anbringes Rammer m d Glas- Ruder rndvendig"
og deraf nogle til at lukke op og i.
Luftroer.
I hvert Lukaf appliceres Ror imellem Dækkene,
fom leder til Vencilateurer, eller og de Smtonfke

Lt1ftporte.

Roer. ·
l1mntarium.

Imellem hver 2de Senge anbringes et lidet I\lapbord. Til hver Lukaf medgives 4re lofe Natflzrine med Tin Bækkener; eller og 2de fafl:e i Borde"
i hvilke fra Dækket anbringes et Roer at o-yde
friik
b,
Vand udi, og et andet fra Skrinet ud igicnnem Dorde
til Ureenlighedcns Afiob.
2 Tin Stil-bækkener, 8
dito Natpotter, 4 Uringlas, 2 Tin Spande til Suppe"
2 Kobber Theekiedler hver paa 8 9 Potter Vand, 2
Glas Lontcrner paa 2 Lys, 2 Skrubbere, 4 Skrabere,
2 Jernbaands Pofe, 4 Svabere, famt Feyekofre efter
Forbn1g.
Til Gangen imellem Lukaferne 5 Glas Lanterner,
hver paa 2 Lys, hvoraf 3 hænges bng{kibs og 2 tver-

a

Larmrner.

fkibs.
Caby<tcn
mnne vq,re
1·ummeltg

Foruden det fædvanlige Inventarium til Cabyffen Suppemedgives 3 Jern Gryder, hver paa 36 Potter med Greb G,ydec.
og Dækflcr til de Syges Suppe.
Til Foll·encs T6ys Vafi<.ning er:.~ Tanders Kob- Va!'kerber Kiedel med Lacig, hvorpaa anbringe~ en Torre- Kiede!.

Ma.::hine.
TilHo(pital-Skibet affendes ikkun faadanne Svge Hv~d Slngi
fom ere beladte med nogen hæfrig, og formedelfl:' fin' Syge Hofpi.- m1stæn
.
k·e1·1g Syg d om, a1t ('8-a a11 ene d e, fom have ral-Skibet
. d
N atur
'
m11ac 11110 •
Galde- Forraadnel(es- eller Skibs- Febre og Blodgang; tage.
men cierimod ingen fom have Kold.fobere dier Skiorbut, - undtagen naar et Skib faaer faa mange Syge,
at man derved befrygtede at Luften maatte blive fordærvet, i hvilket Tilfa.:lde de haardefr anO"rebne
fendei
0

til HofiJital-Skibct.
De Syge afdrages deres egne Klæder, naar de
komme der om Bord, hvorefter med deres Renfelfe og
Tievaring m. v. forholdes faaledes fom forhen findes
anfort.
Ingen Reconvalefcent maae fendes tilbage paa Tilfalde,
Floden uden yderft:e Nod fordrer det, og i faa Fald lJl'ori
maae den frorfl:e Forfigcighed iagttages -faavel med Rce0nvole-

fcentere m:ia

Cabyffen maae være rummelig, og deri indmuret en Theekiedel paa ½ Tonde med Hnne, fom Nat
, mc d kogende Vand.
og Dag ho ld es vedlige

For-

Manden [elv fom med hans Toys Luftning' Rygning fendes tilbn.
og Rensning.
ge tilFlodeu

B z

1\1ed
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l\lI:ed Luftens Rensning imellem Di:Lkkene, ReenRensning lighedsholdelfe og V afkning for Syge og Frifke, for&c.
holdes fualedes fom foran er anordnet, og videre herefter findes anfort, - til hvilken Ende medgives 2de
Kull-Seil.
Telte til u
Skibet fkal medgives faa mange Telte fom for
c!ehuquere·60 SengeliQ·gendes Plads udfot dres for i Tilfælde naar
d
Syge uo er Syge debarqucres fra Efcadren, og Tid mangler til at
anlåbe faadanne Seeder, hvor Hofpicaler ere indrettede, at kunde debarquere dem under, indtil anden Ai:iRalt foyes.
J'ræ~,
Til hver Hofpital- Skib medgives en Præfl- og en
Me~ici ~gi den indvortes Medicin vel oved Læge og 4 Un<lerChu·l'lrg-i. Ch'1rurg1,
. ,wora
l
f en vaager hver N at, ror
c at I1ave T'l
. 1tuftens

V

)

fyn med de Syge.

Jlnger.

~yge-

VogMe,

N aar Bacaille indtræffer, og farlige Qvæl1ede
bringes til dette Skib, afgives fra Floden en habil OberChirurgus.
Diffe L-;tgers Opvartere tages af Bemandingen.
Ved hvert Hofpical- Skib anfættes en Bager, fom
for11aaer at bage faavel Hvede- fom Rugbrod til de
Syge.
Til hver Lukaf gives 3 Syge- Vogtere, hvoraf
2de vaager medens den 3die fover.

Ligeledes medgives hver Hofpital -Skib 4 Vaike- Valkere &c.
re, hvis Pligter herefter findes anfort, og til Vafkning,
ugentlig en Fierding gron Sæbe og 2 Skiepper BogeAfke, indtil Erfarenhed anderledes lærer, faavelfom 2de
Vafke- J\,facI1iner.
Syge: -Lukaferne i alle Skibe fl-ænkes 4 Gange om Stænlrnin~.
Dagen, h\rorcil Sproyter og Edike medgiyes. *)
Med Syge -Forflegningen forholdes fom det aller~ Syg·e-For.
na:-idigfl approberede Reglement bel1emmer.
flegning.

3.) On1 Luftens 0111vexling· inden SkibsBorde, faavel naturlig fo111 kunfiig.
For at tilveyebringe den naturlige frifke Luft i Luft. Porre.
Skibene, fkal paa hveranden Port af underl1e Dæk
giores e(cer Plankernes Brede, en liden Pore fom ud~n
Svækkelfe for Porrens Styrke kan være pafrende,· med
en Hængfel i Form af en Hel1dkoe; - Stablerne paafiaaes naar Porten fl:aaer i fine Falfer, og paa 1\-'litten en
liden Ring, hvorved den kan forres til en Tærs.
Ethvert Skib medgives 2de Kull[eil, <ler hver Kullfcil,
haver 4rc Slanger, ndij)ilec med Tondcbaand paa 6
a 8 Fods Difl:ancc; Seilene blive lukkede oven til og

B 3
Lige-

"') Quantitcten en P$~ om Dagen fynes til!h:rkkelig,

der-

Ryg·ning

med

S:ilpmr.

Jer!'l-Gryder dertil,

Hvorledes

1·y_ges med
~alpetcr.

Rygning
med

Salrl)•re.

derimod r, ab ne pan Siden med 2de Luft-K!appcr fom
de eng-::lfre Kullfcil.
11tæden for Meel-Krud e1!er Ga kaldteTro1kæl1inger, der er fh1cklig formcdcICl: det pfl ogifl:ifke i SvovJec og Dampen af Tr::-ec-Vullene, mcdgi\-es til at ryge
med i Lafl:en, paa Bam1ierne og imellem Dækkene
raffineret Salpeter.
Til et 70 og 74 Canon Skib 3 Pd.lfor hver Dna- ef2 ¾- P<l. j
60 og 64 tcrTogtet; for2
50
½Pd.~ modentl. Va36 Canons Fregat · 2 Pd. ! righed.
24
I¾ Pd.J
men afRuc-Snlpcter ½Deel mere.
Til Brugen dermed gives en liden Jern - Gryde
med Greb af 8 a 9 Tommers Diameter, og omtrent
famme Dybde.
Omgangen dermed er denne: Man tager raffiineret Salpeter, kommer det i Jern- Gryden, og kall:er
deri nogle !inaac gloende Kull, hvorved det tournerer.
Man kan og, hvilket gaaer hafl:igere, tage et lidet Fyrfad, fa~cte det inden i en Jern-Gryde, komme gloende
Kull j Fyrfadet, og dryffe frode Salpeter derpaa.
Jfi-eden for ae ryge med Svovl inden Skibsborde,
fom er farlig nt bruge til Skibes og F"1deværks Rensning,
d r
d
er Sa!cC, :·c ec bedre Middel, og et 1aameget mere, a
'
Sale-

15
Saltfyre kan udlokkes af Kiokkcn-Sait ved Vi8:riolfyre>
og er ei farlig, fiden dertil ei behoves lid.
Ethvert Skib, forend det equiperes, fkal dampes Dompning
3 a 4 Gange faalcdes, ae uc1i et 70 og 74 Ca non Skib ir:den
hver Gang f.-ecces i Luften og paa Banniernc 6 GlasSkaa- e<Jurperes.
lerJ, enhver 24 Cubic Tomme Salt, hvorpaa gydes 6
Lod ViEl:riol- Olie, og de mindre Skibe i Proportion
af den for ethvert Skib bell:emte maanedlige Quanticet.

Alle Lugerne maac være paalagde og Præfenninger over dem.
Den fpecifique T yngde af iifcd ViB:rioI-Olie er
2-12 5 naar Regnvand er U!1iteien, og kan famme
derefter bedommes. NaarVicl:riol-Olicn veycr I-85
da er den tienlig til dette Brug.

a

V cd denne Forretning maac ci mere end 3 4
Perfoner være ved, fordi Olien, naar den er gydet paa
· Saltet, damper fi:rax og foraarfagcr HoCT-c; hvorfor
Skaalcrne maae forfl: udplantes i lige Difl:ance fra hinanden, og naar Saltet er flaact i dem, begynder mnn
at 0o-yde Olien p:rn de , 'kaaler fom er Jængfl:· bone fra
Trappen, hvor mnn fiiger op, og <lerna.:ft faa hafhg·
fom ITillelig i <le andre. Saafoart man gnaer afLnftcn
maac Lngen firax leggcs paa Opgangen og en Pra:fenmng

Omgangm

dermed.

17
rnng over. Hver Dampning maac {hiae og tra:kkc i
24 Timer.
Dampning
Paa Togtet derimod, naar Folket er i Skibet, kan
medSaltfyre dette RogT1ings-Middel ikke vel bruges, men dets egentkon ei !ledfe I'10· Brng r,1·
c. · den L a1Let1
n
]eg <res eli er ['t:i aueværk
,.-1
u iver 1or111
, h
b rucres pna 0
T;grer. og deslige indtages - eller naar an(bkkende Syg0.om
{kulde have inddrevet, i hvilket fidfre Tilfa:ldc Folkene, forinden Dampningen forct::igcs, rages fra d res
Ph?dfer, og alle Rummene i Skibet, hvorom videre
findes under 4de Po(l;.
Salpet~r allcne er derimod det Middel fom egentlig i andet Tilfælde bor bruges i dets Sted.
Fndevarrks
For at betage lVIuggenhed og Forraadnelfes PrinDampning. cipia af Fadeværk,
nedlades igicnm m Spundfet en
Stak med en Erikke eller Fod paa den' ene Side (2 a 3
Liner mindre enrl Spundfet) hvorpacl fl:aaer et Glas at
6 a 7 Tommers Hoide.
Til et Fad paa 4 Tander bruges 2dc Dampninger, hver med 2 Cubic Tomme Salt, og ! Lod Victriol-Olie - og til et Fad paa 2 Tander kl1n en Dampning.
Dampningens Igienrngelfe indrettes efter Fadeværk~ts Ælde og iletcerc TilCT:and. ·
I'

Skibene medgives i Forhold til deres Storrelfe
Lyneborg ViB:riol
Salt.
Olie.
Til et iO og 7 4 Canon Skib i Skp. 3 ¾Pd. l for hver
60 og 64
-/6
3f - . Maaned
50
i
3¾ - { Togtet
36 Canons Fregatter -/6
2¾ - j formodes
24 Canons Fregatter ¾
I i- - J at blive.
ViB:riol Olien medgives paaordinaire Pot-Bomeiller, hvilke rumme hver 2 ½ Pd., og fom nedfa:ttes i
Saugfpaaner, udi en dertil med Skillerum afdeelt Cnffe.
Til Saltets Tarring medgives en flad Iernpande,
og til Bruget 6 StlT. flade Glas Skaaler. *)

I

4.) 01n Reen1ighed inden Skibs-Borde
faavel blandt lVIand.fkabet, fom ved
Skibet.
Til Reen!ighed inden Skibs-Borde, fom er faa biedrngende til Mandfknbets Helbred og Skibets Confcrvacion,
C
a Skal
.-) Udi Pro ~fcmoria ~f 26 ~·foy 17S9 anfeer Reglering~-Commiflionen
Encb:!I' il1ke fao forni;den fom berorre 1Jnmp11i11g;, j~ mu,dre

t ien lig end bec~fode og ticrcde Sp~31lcr og dcsiige, men for.
meener dog

Skibene

:it f~111m~

kan medbring~ ~ yttc at ruge med

Skib~t n rmfd og· fpul r.

11:101·

19

18
Ska1 Mandfkabet ikke allecne hver Morgen naar Skibringer de.
bet ligger til Ar.kers, men og n:1~r de til Soes g-;iae
res Y oier i
paa \i'agt, ne dtage deres Koyer og bringe dem i Fjn.
Finkemttd
kenettet, der fkal være overrrul kcc med mahlet Scildug. Herved maae den bed(l-c Orden iagttages,
at hver haver et næfl:en beft:cmt Stedt.il fin Koye.
Er D:::..kkene vaade, bor ingen Koyc kaCles derpza,
men Mand{kabet vænnes til at bære dem til fit Seed.
Ki.iyernes b Mandflabets Koyer fl,al vafkes hver 3die Uge, eller
Valkning.
j det mindO:e en gang hver Maaned, og medgives ol
den Ende for hver 6 Mand i Skibet en Kardctfke, og
med hver Orlog-Skib 2de Valke-Bræder, indrettede
faaledes, at Sæbevandet falder i en Fals for at ingen
Sæbe fkal fpildes.
Hml Dtig c Koyerne, fom fra Holmen leveres, fkal være af orde mane v:rdinaire [i']cnsborg Dug.
re af,
d Ligeledes fk.al paafees, at ingenKoyer koni.me fkidne
ombord.
J{ecngioal- e Underftc Dæl~ fkal i got V cir fkrabes, fvabres, fkrupie indcnBorpes og reengiores, at intet Skarn bliver liggende bag
dc.
Trappen, under Spillet, ved Mafl:en, i Piffe-Bakken
og imellem Beedings-Knægterne.
N aår Veiret er varmt, maae der og faavd i Borde
fom under Dækket fkrubbes med Levanger.

Mandfkubeta

Er

Er unccrfl:e 0-æl~ C1nledcs reel giort, og de S_:ge, DJmpn:ng
om der er nogle og deres Helbred det. tillader, er bragt 111 ~J~a1tfyrc
op i Kul n, tilbkkcs Portene og paala~gges alle Luger
med Præfu,n:ngcr, hvorefter dampes med Saltfyre
faakdcs:

Til et 70 Cnnon -Skib

60

so

S, It.
60 Cubic T.
50
40

ViariolOlie.
J4 Lod.
12

9

Naar d~n ne Damp har fo1aet i 2 a-3 Timer, aftrgcs Præfcnnin 6 eine og Portene aabnes faavidc mueligt.
.
Tilfældet n::rnr dette fkal bruges findes nærmere
beCT:cmt udi 3die Pofl:.

f For at l\fandfknbet kan have forno<lne og ei for
mange eller for faa Kb.der faH:fættes fol gen de:

C 2

For-

~~

20

,

Sold:itens

'Ioy.

Soldatens

Annatur-Stykker.

Fortegnelfe

Toy.

en Soldats Eqv.ipering faaledes fo1n den
fædvanlig pleier at 1nedgives fra Re-.
giinenterne ..

Eandoleer med Patronta{ke og Card ufer
I
Gevæhr med Bajonet og
Tilbehor
I
Sabel med Gehæng og
I
Spænde

Hat
I
Halsbaand med 3 Strim-

Adfkillige Sn1aaeting

paa

ler

I
I
I
I
I
I

. Meffing Laas
Pidikebaand
Cocarde til Pid(ken
!\1:underings Kiole
Vdl:

Skiorcer,

Kabus
Lærreds Kittel
Lærreds Buxer
Torklæde

I Par

Nye Buxer
Gamle dito

I

Par

en nye og 2
3 Stkr.

gamle.
Stromper af Uld

3 Par
Sorte Klædes Sciveletter
I Par

Udgaaer I Par.
Paa lange Togter ifær til
varme Climata Lærrets
Stivletter, famt de fornodne Sortementer til
Pudsning.

ZI

I
I
I

Par

NB. faa lange, at de kan
række til Anklerne+

I

Hvid Sæbe

½Pd.

Rogtobak
Skraaetobak
Olfl.afke
Brændeviins dito

1 Pd.
I Pd.

Udgaaer, da Skibet medgives Sæbe.

I
I

Udgaaer, da Brændevinen
fir~x fkal drikkes.

Olie dito

I

Behoves ikke uden ad Middelhavet > og maae da
C 3

ikke

23
Sul ,l~t;ns
T0y,

ikke være fiorre end til
J _Pægel.
Udg~rner.
Udgaaer.
En er nok.

T,iden Blik Tnigt
I
Tra::c Tallerken
I
Træefkccr
2
Ulden Garn for
2 Sk.
Traad
2 Sk.
Stoppenaale
2 Sckr
Syenaale
2 Sckr
redekam
I
Tctl·am
I
Sm6r-I3uddike
I
lkke fiorre, end til 2 Lod.
Kniv, Pudder, Skoevox,l Diffe Sorteme1;tcr fkal
Pibeleer, Kriide, Tal-j
medgives ikke mandslig for
17 Sk.~
viis, men i dertil aptePudder-Pung med Qvafl I
rede Kifier efter MandSpeil
1J ikabets Antal med de
beborige Borfl:er til
Klædnings - Sorternes
Afborfrning, m. m.

I

Brod-Pofe

I

Udganer.

Ino-en
Soldat bor herefter medgives
ældre lv1uno
~
deringer, end fom er l a I¾ Aar gamle.
Til en lang Reife desuden;

Skoe

s1~oe
Skiurtc
Strompcr
Buxer

l

Parl

11
I

I

~

P8rl
ParJ

lVIa8e ik\c gives ffarlcn
fl:rax men bn-,·~s i Behold udi dertil mdrcttede l\itl:cr, for at udleveres efrcrha~mden, fom
fon odiges.

End videre bor hver Soldat medgives:
Under -Buxer
Trand Stromper
Madras

I
2

Sokbtens

Toy.

Par
Par

I

Lagener
I Par
Torklæde, at kunde gane 2de gange om Halfen, foruden Knuden
2 Se ff.
Soekiole af Scildug med Vadmels Underfoer *)
I
Da Soldaten faaledes forfynes med Klæder, mnae Dæk~en
han ei na~r han gaaer paa Vagt, medtage
Koie · Dæk-~~e:a~nee~ ::~
ken for Varme, da det derved kan bhve vaat og Vagt,
fugtigt.
g En

fi:

*) Koyetoyet medgives fom Inventarium efter Kongelig Rcfolution
af 9 de September 1789 og tiluagcltvcres ved endte
Reil"e _ Jig·elades de ovrige Sorter, noar Soldaterne ikke
l1a1· giort TieneHc ombo1·d i fulde 6 Maaneder,

25
24
?v1at1 ofens
,Toy,

g En Matros bor, forinden han gaaer til Skibs være
forfynet med f61gende Gangklæder:
fKoie
I
\M~dras (loppet med Kro1haar
I
\Overteppe
I
LLagener *)
1 Par
Skiorter
3 Sekr.
Under-Buxer
~ Par
Seildugs Troie med Faer
1 Stk.
Seildugs Buxer - 2 Par
I Par
Lange Buxer eller Troufer
Ulclene Stromper
2 Par
2 Par
Linnede dito
Lærreds Torklæder
2 Stkr.
Soekiole af Seildug med Vadmels Faer
I
Vandcer
I Par
I
Rund Hat eller Cabuds
Syenaale, Garn og Traad for
I '.2 Sk.
Skoe
:2 Par
Skoefpender **)

1 Par

Ol-

"') Kcietiiiet medgives fom Inventarium, efrer Re fol. af 9de Scptbr.
1789, og t1llingdercres ved endte Reile.
~"') lfiæJe1~ for SpcnLlcr, lrnr det Kongelige Admiralitets og Commi{h1 ir.rs C'ollq?;ium i Skrivelfe &fS Junii 1789 tilladt at Mand.

iknb ·t ma~c bruge l{cmmcr,

Olbirnbler *)
Trædkce
Reedel-am

1 Motrofcns
I
Toi.

I
I
Tetkam
Flere Klrcdnings-<;'orter, end her er benævnt a11-

Hvor'ede,

fces nfornåden. De fkal enten være ny~ eller ei for- Toier bor
meget Hidce; - men pialtede maae paa ingen l\1aade være
I l: d
belk.affent.
. s· 'b
l e en for Såekioler, maae gierne
k omme 1 tG et.
antages Klæcks Skipperkioler, eller og de fafl:e .Matrofers Munderings• Troicr.

Til ae paa(ce at Mand{k.abet har eller faaer oo-Hvad
til den
b
vedligeholdcr diffe Klædnings· Sorter fkal:
Ende bor
I) Enrollcrings · Cheferne bekiendcgiores ved trykte pnaiees.
Fortegnelfer, hvad Klædnings - Sorter enhver
Mand bor have med fig.
2) Naar Mand{kabet er commanderec til et Skib,
fom fkal fkee 5 Dage inden det ligger ud, tilfiges de vedkommende Sergeancer og Låbere at
mode paa Gammel-Holm Dagen efter med deres Toi, fom da, udi den anbefalede Udreedning -Commiffions Overværel[edterfees afSkibsChefon eller af ham dertil beordrede Officierer,
fom lader forfatte Roulle o\·er det Toi enhver
Mand har, der bor være af t61gcnde Indretning:
D
No.
•J

Forfardiges ombord af BodkercR,

5) TI::il,~kcmc udcleles imellem Officierer paa Orlog- Bnkkcrne
{kibenc, og p,1a Fre~atterne hvor Offi.ciererne ik- u<ldrles
.
d
blandt
kun ere faa, . 1mcllem Ca etterne.
oæmc1cr~rne
.

6) Enhver Offi cier forfærdiger fig en fu1dfl:ændig
Lifte paa hvad enhver Mand 11ar medbragt.

Kiohh. Verb. \

7) De manglende

LiO:er.

.bliver MandfkabetKlæder udda udleveret og pJa Lifl:en tillige anfort.
bms

N. N. · Bergens Stift,

N. N.

Forfattes

Sortementer

Mnnd/ka bet

··I
\ I I I I I I I I I I I I I I I I I

3) Det fom da mangler efter Regulativet indberetter
Chefen.

4) Af hver Mands Udreednings-Gage decourteres
derefter faa meget, fom de manglende Sortementer belober fig til, og difie Sorcementer udleveres ham ombord af lige faa god Bonice, og til
lige faa billige Prifer fom de i Boderne kan kiobes for.

5) Bak-

h Til at ya{ -e t\1andflzr.lJcts Toi' udtages en J\tland af Forhold
50 af hele Bcfa:tningen, uden Henfigt enten det ermedV:a/keren 1\/Iatros eller Sold2t, hvilke fkal beforge Mandfka- nesdValg og
eres
bets Klæder valkede i den Ordenfom Veirligt og Ski- Betalinr;.
bets Arlieide 1-an tillade, hvorved alciid maae henfres til, at de f.1aer reen Sk:iorte, Under-Buxer o.g
Herfor
Str6mpcr, famc Halstorklæde-hver Uge.
nyder Vafkcrne ugentlig af hver l\fand I Skilling, og
frietages for de ordinairc Natte. Vagter, men fkal
være med naar det gaaer overalt.

De ovrige Sortemcntcr, faafom lange Buxer, Seildugs Troier m. v. maae vafkes i det mindfl:e en Gang
hver l\1aanedt

D2

Til

Til Vafkning medgives Provicrnts - Forvghcrne
½ Pd. gron Sæbe pr. l\1and maanedlig, fom l\'1atrofen
betaler, men Soldaten, i Betragtn;ng· af hans liden Gage,
har frie. •)
Vafkerc
Til Befparelfe for Vaikernes Gangklæder, ikal
gives
dem medgives 2de Par lange Buxer og 2de Forklæder
Klæder, af Lærred af tættefle Dug, og I Par Sro 1ler, fom hiemfalder Karlen til Eiendom, naar han har bruge det i 5
6 Maaneder, og paa Reifer, fom vare længere, vedligeholdes paa Kongens Bekoftning.
Officicrerne
Officiererne haver at paafee, at Va!kningen fkeer
11t
have Til- i rette Tid oo- for[varlio- - at Mand{kabet drager reenc
fyn med
b
o
. ..
.
M:indfkab. paa hver Uge, farnt at <le 1 ovngt holde fig rene faavel
Reenlighed.j Klæder fom paa Kroppen.
Toiet efter-i Chefen haver at hen[ee til at l\fandfkabet hver I4de
fm hver
Dag frem vi fe for Bal\s - Officiererne deres Gangl· læi4de Dag.
der og andre Sager - at intet mere er !kident, end
hvad fidfl:e Gang er aftaget.
Midde! t'1l k Naar nogen af l\.fandfkabec maatte ved Salg forkornat forekomme noget af fir Toi, rnaae han derfor uden Forladelme Toiets
fe haardclig firaffes. Til den Ende !kal Officiererne,
-S11lg,
i hvis Afdeling !lige cre, ofte og pludfolig lade dem
forevife deres Toi.

a

/ Naar
*) Den hel' fore.llagne Quantite e1· ikkun blot til et Fol'fog.

/ Naar nogen tih-cnder_fig ved K"ob llcr Dytte ::mdres Srrsffor ae,n
Sager, da ftraf1cs han efter I rigs-.Ar ikels - Brevets fom r~lge
§ 6 I 5' og Ma·1den faaer fit Toy igien; men er d t elle!' kii.ibe
.
.
.
i\Iatrofernes
ikke folgt inden Sk1bsborrle, da maae det være bragt 1"æ
r
.
1 d111ngs,
i Land med et af Skibets Fahrtoicr, hvorfor den Stykke!'.
Skyldige maae alvorlig rilholdcs at fig , og UndcrOfficicren, fom fryrer Fahrtoict, hvad enten han har
vifl: af det eller ikk_,, irettefattes, og efter nogle faadanne Forfeelfer, {haffes.
'lit l\.1en for at de ikke da !kolde gaae nogne, udleveres
de manglende Sorcementer af Proviants-Fo rvalteren,
fom igien ved Reifens Ende fom fædvanlig decourteres.
n Til de foa kaldede Kranke - Vægtere, Smorfl-il-kcre, KrankeKreatur- O1)Vartere og Koksmather ) væJo·cs
beavem- V.rgren· &c
b
rne helft frievillige, ·eller og tages af l\fand{kabet ef- deres Valg.
ter Tour, paa det at denne Deel af Ti en enen ei kan
anfees med Foragt.
Til Krankevægtere, hvoraf 2 d~ for et Orlogfkib Rranke. V.
og en for en Fregat, medgives fra HoJrnen 2 de Jcj}. hrnr mo ng;c.
dL:gs H bitter, beftaaende af korte Kitler uden Foer, Gi,•cs Klæd.
fange Bnxcr og 2de Forklæder, der tilhorer dem ved
eifens Ende. Diffe vafkes hver I 4de Dag i det mindfre, \'ofkes lwer
hvcrcil Sæbe gives uden Betaling, og Vafl·erlonncn got- 1 4de Dag.
giores med 4 Skilling for hver Habit, - TiW:aa~s des- Bclonnin~.
J.

D 3

,r

i1de11

~----rn:~n en Jklunning af 4 Sk. daglig, hvorimod de tilhol<lcs ei at bære-uldne Klæder, nt holde fig rene og 2.de
Gn~,ge om Ugen at .fkifre Linned.
Smi.idlik. o Til Smodhkkere, Kreaturernes Opvartere og Kokkm , e,c.
kernes l.vlather (hvoraf for et 90 Canon-Skib I 2 So C,1 !:011-Skib I l - 74Canon -Skib ro- 61 Ca11011-Skib 9 - 50Canon-Skib 8 - Fregatter 5 og 42 Canon-Skibe 7) medgives for hver l\1and 2de
Habitter af korte Kitler, Skiorter, Buxer og
Scilduo·s
b
Forklæder, fom tilhorer dem ved Reifens Ende.
Svaber• p For nt forekomme nl Fordom om Vanære vælges
is!ler va I.
Svabergafler tonrviis imellem halvbefarnc og Soeges efter
v.. ndte, og ingen af dem derfor forfkaanes, men enTour,
hver betydes, ae Rcenlighedsholdelfe er ingen Skun
men Ære.
Rifier. q l\,kcl Forud(:rtning af at Kaall::en uddeles nrna1tidsviis
og at Mand.fkabet, for Rummets Befparelfe, il·ke har
flere Sorcementer end forhen er anfort, vil det være
noclvendigt, for ae faa faa Kifler i Skibet fom mueligt
er, at i ethvert Skib, for Enden af hver Koye, gioRanfl.:r.
res en Ranfd, hvori den 116rl1::e Deel af enhvers befiemte Klæder, Soekiolen undtagen, kan rummes,
og Ranflcn placeres fom Hovedpude i Koyen.
0et ovrige af enhver Bal·kes (Io :Mand) I\fand- ·
{k.i hs Toi, faafom rene Sk:iortcr, Stromper, Under- ·
bu. er1

~

- .....
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buxer, Skoe, Kamme, Syenaale og Traad, famt andre
Smaaefager, {k:.1I giemmes udi en dertil in(lrcttct Kifl:e,
hvilke Kill::er bliver de eenefi:e fom maae haves inden
Borde.
r Soldaterne mane anvifes et beqvemt Sted ombord,Sred am·ifes
c I1en nævnte p u dsnrngs
·
fl
l1en1ættes,
r.
til Soldatt1·hvor d e ior
- K"11ter
Pud,.
for at paaklæde og pudfe fig til Vagt eller Pnrade, og nesning.
maae de ikke under haardScrnf underll::aae fig at giore
det andenll::eds.
f Til Referve-Klæder for Mandik1bet, fkal til korte Rcfe1·veTogter medgives for 100 Mand i en Maaned, for Kl:i:der.
det forll::e til en Prove:
1 Par uldene Stromper
1 Par linnede dito
I Par Skoe
1 Seildugs Troie
I Par fange Bu~er
I Skiorte
I Par Under-Buxer
I Torklæde *).

5

Skibs-

•) Reg·lerings . Commiffionen foreflsaer hc1· at ifreden for Sei!Jugs
Troin, og lange Buxer, kunde medgives Seildng og tærnede
elle!' fhibede Lænedn, hvol'efrer diffc Kl.rdel' kunde f) es ombord; -efcei· Tojtets Be{kQffcnhed.

32

5.)

MtnclA{ll•
bets Re•

at Vandet optages af Lafien 2 a 3 Timer forend det ud-deles, og !laacs i Rancons Fadet, hvori Lutt(tryger-Mafkinen fæm~s, og dens Pompe holdes i Bevægel[e, indtil Vandet fk.nl ndrriv-es.
Brændevin et, naar det blandes med Vand, fiaaes
ikke deri: for Vandet med MaHdncn er lufcfl:roget.
Vandet, fom gives til l\fandikabets lVIadhwning,
t>ehandles paa famme Maade *).

Sl-ibs- Mand{kabets Beftgtelfe for det
kon1111er 01nbord.

{i~tclic.

Co

Forend noget af l\Iand!kabet bekommer Udredning. -G.:ige, maae han :af den dertil anfatte Va:rbingsChirnrgus, hvormed ban er commaederet .it fare, Lefigtcs i en af Sk]bets Otficiercrs Nærværel(e og udi Overværelfe af den anbefalede Udrednings-Commiilion: om
han har aabne Saur, eller er behæftet med noget finitfomt, da han i dette Tilfælde udfætces fra Sk,ibs-TieneO:e.
Tl'ompctere

9.) On1 Kiedler til Suurkaal og Skibs•
Kiedler.

6.) J\Tand{kabets Op1nuntring ved ~1uGk.

Til at opmuntre Mand{kabet i deres 1-h·iletid,
mec1gi\·es fuiwel Orlogfl ibe fom Fregatter, naar de
. gaae pa~ noget Togt, 2de Trompetere, hvorimod udgaaer af Bemandingen 2 de heelbefarne Mænd.

7.) Alle Skibe n1edgives en Præil: uanfcet
d res Storrclfe.
Vnndets
Fo1 friik.11i11g.

8-) ~'fiddel til at forfriike raadent og fiinkende Vand.
I-1 ·crt Skib {kil herefter medgives en Lufd1ryger-11~fk.ine til at forfn{ke Vandet, hvorved iagttages,
at

Til Sunrkaals Kogning fkal herefter medgives 2de Suurl<aalshamrcde eller fl:obte .Jern-Gryder.
,,g SkihsSuurkaals - Maaltiderne uddeles 2de Gange om Yicdlet·.
Vgcn, Galedes at det eenc Erte-l\'fo.2.ltid bliver declt
hvorved den halve Dccl af l\fouc{kabct faacr Ener og
den anden halve Dccl Suurh.al *'').
Den

•) Ved P. M. af r4de Juni i , 789 har Hr. Etatiraod Aalkou ro•
poneret, at Skibene, noor de gaae til 5iics, maotte mcqgives
Fona:id :ifgod Viin Edike, til·nt komme i Vond·t, nn~r det
liegync.lcr ot flinkt, c.log forft efter at fo:+1111e ei· lufdhi:iget: og
maarte Til fatningen ild<e ræ,e for fior, da Nordiru:ndene ikke

.

tanlc megen Syrlighed.
,;.,; \'ed P. M. nf 19d~ Mortii r789 h:ir Reglerings-Commitlionen
atter erimlr,t herom, og forefha :t Jern• Gryc'.er af-½ Tonclet
.Sti:irrelfc:

Til.

34
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Den overCT:e Rand af nye Kobber Skibskiedler;
bliver for Ei'remtiden, indtil de kan faaes af Jern, at .if.
{krue fra Siderne, famt at fortinne ved Reifens Begyndelfe, og efter Forn6denhed paa Reifen [elv, hvorfu re
Skibs-Corporalen fa a tidlig antages, at han kan lære at
fortinne af Holmens Kobberfined, og forfynes med de
dertil fornodne Sortemencer.

10.) Ufyret . Brod til Nordn1ændene.
Ufyr er
Brod,

Kanflens
\J d.deding,

1.) PEI:rnnon for et 1\1aa1tid 2 Lod, er for en Kaafima J.nccl 1 2 Lod i og gior for l oo Mand udi

famme Tid 37' Pd. 16 Lod.

For at fo rebygge Sygdomme iblandt N ordmændene, helfl: de af Bergen, medgives ufyrec Brod i Forhold cil deres Antal jt)
11.)

Ved P. M. af 3<lie December 1788 har Regleri ngs - Con~miffic gen proponeret fålgende artifcorbutifke l\1idler:

2.)

B-: dfl:c pulverifcret ErnERSTEDS SENNOP til et
Maalcid pr. ivland ½ Lod, er for en Kaafrmaaned 3 Lod, gior for roo Mand 9 Pd.
12 Lod.

3.)

CITRONER

Kaaftens Uddeling inden Skibshorde.

a Smorrec fkal herefter opbrikkcs mandsviis, og

uddeles af Proviants-Forvalteren paa de dertil
indrettede Brikker efter Reglementet.
l, Ethvert Skib medgives 6 Tragter til V iin-, Vandog Ol(yklning: paa Flafker, naar det uddeles
ran~onsv11s,
Ved
Til 74 og 70 Ca non • Skibe

64
36 Conons Fregatter
•) Dette heroer paa Forfi:ig,

4
3

for JC0 Mand i en Maaned 500 Stkr.
der m oatte overlades Chefen og Chirurgi at
defl:ribucrc efter bedfie Skionnende.

Og tilfoie r folg cnde Anmærkninger til Iagttagelfe
ved fammes F'urflage af I 4 Marti i og ~9 April 1 78 r.
1.) Ae s·rup præf.-reres Puddcrfukker.

z

E 2

2.) At

37
"overaTt imellem Dækk ne og i Lafren blev
"kalket, og at denne Kalkning foretages i det
,,ringefre hver anden l\.1aancd."

2.) At til Vandets Confervation kafres udi ethvert
:Fad noget ulæfket Kalk.
3.) At den raae og ufunde Luft bedft torres og renfes ved brændende Matel'ier m. v.
Ved P. M. af 2ode Martii 1789 har RegleringsCommiffionen igiencaget fidfrbemeldte ForHag, og
berort Omgangen ved Fadeværks Rensning m.ed Kalk,
fom er:
,,Naar Læggers og Forkens cre udtagne, tættede og.
,,bp(~lvede, fyldes fammc med tærfk Vand,
,,hvm· da i ethvert af famme ka!k:, et Par
,,haandfolde ulæfket Kalk, med hvilket Fade,,ne udi 4 a 5 Dage urort henligge ) derefter·
"ndflyrtes Vandet af dennem og udftJulcs 2 de
,,Gange, bringes ombord og fyldes, hvoref,,ter i ethvert Fad kafl:es 6 Lod ulæfket Kalk,
,,og i et Læggers dobbelt, derpaa vel ipundfes,
,,og ere faal des .fkikkede til Vandets bedre:
,,Confc rvation.
Commiffionen holder ligeledes for, at det vilTe
være til fror Nytte for l\fandfl abet, at
)),over-

Videre; ,,at alle Indlukke og Kamre bleve vel ud•
"rygede med Tiære og Enebær, paa den
,,Maade fom Krigs - Artikels -Brevets §. 2
,,berorer, forinden noget i famme blev indlagt;
,,og troer at denne Rygn;ng fikkerfr kunde
"foretages frrax efter Skibenes Udlægning af
,, Bommcn."

so.

Og endelig anprifer:
»Ollets Omfl:ikning fra Bærmen.
,,af 2gde April 1789."

Conf. Forfiaget

Under 28de April 1789 har Commiiiionen fo.

..

reflaaet:

"At Skibene maatte medgives flere Lægger eller
,,Vandfade til Vandfy ldning i T1lfa.ld~ at 16
)\!forks Ollct ikuldc blive utiillræl·! el i6."
Og ligeledes;

El

,.,,At
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"A Mandfkabet, naar fi-rængt Arbeide eller haardt
,,Veir det fordrede, fik en Slags Punfch afViin,,Edil·e og Cremor tarrari Syre med nogle Ci"troner -- eller god Rum eller Brændeviin og
"Sukker, fom et Præfervativ imod Flus.Febere
,,og Skiorbm.

Angaaende ~TandfkB.bets Indqvartering
p·1a Dloldkibene, og· fa.1111nes Confervation 111. Y.
I) At Officiererne rnantte paafee Overholddfen af dens
Fudlng af 19de April I 78 r faavel i Henfecnde
til lvland!ka!Jecs Khdemaal fom Rccnlighcdsholdel(en i alle dens D le og BeH:emmelfer, famt
at M.rndfkabct dnslig anbringes til Ovelfe med
Ca noner og Haandgcva:hr, hvormed en Artilkrie · Licmenant maatte have Over-Infpe8:ion.
2.) Nnar Veiret det tillader maatte bringes i Land udi

lfolkbra:nd rie -Bt:gten for at rore fig under vedborlig Opfigc.

ikke beladt m d Skuer eller Udflæt, da de i faa
l;,ald maatce [endes til Qvæfthufec - fomt fremdeles vnage over, at intet {)'gtblivende i\1a1:dikab beholdes ombord, men ae de fendes til
Qvæfl:hu[ec.
4.) At ethvert Skib medgives en Proviant-Skriver med
f> Gifle:1Lcre til at uddele Kaaften i Overeensfl:emmcl(e med Fodbget af 14de l\1artii I 78 1. At
bcfl·mdig· i11d n Borde bo-ives h,rnrdc Brod JC; m
mc-:ft paf1cndc ifær for Nordm: ·ndenc. At i
det minclfte hverandet Kiod1rn1al ti d gin~s aff~rfk
J{iod. At Skibet forfynes b {bnclig, og efre;r
~

I\Tue!ished m~rl frifk Vand, til hvilkc.n ~nde
il:kc b~>r mcdgi\·es mere end fur 1.+ Dngc til
hde B~mandingcn, og ei hcl!1..r n,ere eul 1-4Dages Pro·;i.1nt.

5.) For ae erli -.Jclc fr;{k Lnft itrr pa.:i Dc1nniernc, nnbrin~cs under D,d·k t 4rc Luftpone p.:n ·hver
Side.

6.) At Kullfeil medgives.
3-) At p:rn hvert Shb anfatres en Chirnrgus, hvis Pligt
det lJicv at paafee, at hver Mand var fund <Jg
ikke ,

...

7.) At

7.) At et Tælt bliver oprei!1 over Ku1en til at dække
Ivfandfkabet for Regn og Solens Hede.

8.) I Tilfælde at Reconvalefoentere igien 1kulde tiene
paa Fhrn<len, maatte diffe indqvarceres paa et
B]okfkib for fig felv, og Ovelfcn med mere
lempes efter deres Kræfter, indtil de fom fundt
Mand!kab kunde fordek:s paa Efcadren.

