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NORDLIGA GE~Ol\tFARTEN 1\fELLAN STJLLA- OCH ATLAN

TISIU IIAFVEN. SIR JOHN FRANKLIN OCH HANS EXPE

DITION. 

Lång tid h.1fva forslmiogarne efter Sil· Joho Franlllin sys
selsatt hela verldeo. Engelsmän och Amerikanare tröttoa 
icl1e att ulsäoda fartyg till polnr-hafven. Det är föga troligt 
·~m e llertid att man någonsin finner den genomfart man så 
mycket ertersölit; och till och med om den simlie finnas 
till , lian man väl månne pärälwa en sälwr vag midt ibland 
dessa rörliea ismassor'? 

Alltsedan Norra Amerikas upptackt af Labat, bar en 
nordlig genomfart sysselsatt alla geografer, och utgjort alla 
navigatörers drömbild . De begge Portugisarne, bröderne 
Cartereal, inträngde, vid midten af 16:e seldet, inom dessa 
nordliga latituder och återkomma aldrig. Ett halft sel1el se
nare, eftersökte Sir Hugh Willoughby den nordliga genom
farten, och omkom med alla sina följesl agare. Några år der
erter påträlfade Ryska fiskare och Esldml\er hans l1ropp samt 
beslnifningen öfver hans resa, fästad vid l< •V s gördel. Tret
tio 5r senare omlwrn Sir Humphrey Gilbert, och år 1610 
IJudson, midt ibland isen. Det iir fara viinit att denna sorg
liga lista kan lwmma att föröl1a5 med nam nen Franklin, Fitz
James och Crozier. 

Efter l3alfin, Frabisber och Hudson, försummades de nord
liga upp täckts resorna under någon tid. Ål' 1741 upptiicl1te 
Ryssen J3ehring det sund, bvarå t ban r,af sitt namn; I77l 
var Hearoe, anstall d vid Hudsons-lwmpaniPt, den förste som 
så ~ polar-h ~ fv e t fritt frän is. År 1773 framträngde Kapten 

15 



210 

Phipps längre mot norden med Sealwrse och Carcasse. Der

efter inträffade de stora krigstilldragelser, hvarunder den 

ryktbare Nelson utmärkte sig, han som helt ung åtföljt Kap

ten Phipps till polar-hafven. Under fyratio år upphörde 

upptäcktsresorna. Någon tid efter freden, företog Kapten 

John Ross lysande färder mot norden, och upptäcktsresorna 

följde hvarandra utan afbrott, ända till John Franldin, hvilken 

man ännu icke, oaktadt alla bemödanden, varit i stånd alt 

återfinna. 

År 1818 afseglade Kapten Ross med Isabella och Alex

ander till polar-hufven, beledsagad af sin brorson Sir James 

Boss, W. G. Perry och Edward Beleber, b vilka alla följde 

deras raska befälharvares spår. Ross passerade Davis-sund 1 

inträngde i Balfins-ha y, och anlände slutligen till Lancaster 1 

h varifrån han återvände till England, sed n n han upptäckt en 

beresl;edja, den han kallade Croker-Mountains och som till

spärrade passagen åt östra sidan • . Samma år afreste Kapten 

Duchan med Dorothea och Trent, och som Sekond medfölj

de Löjtnant Franklin. Denna expedition mötte utomordent

liga svårigheter, och blef nästan strax derefter nödsal;ad att 

återvända till England. 

Franklin, stödjande sig på Hearue's 1 Mackenzie's m. fl. 

upptäckter, bPslöt år l 819 att söl; a genomfarten, genom att 

afresa åt öster från mynningPn af Ooden Cappermine, nära 

Hudsons-bay ; hans båtar och slädor följde kusterne ett af

stånd af 600 mil ( engt'lska); men srdan han an land t till en ud

de, som han kallade Turnagain, och då föga lifsmedel återstodo 

honom, öfverear han hafvet och återkom landvägen till Fort 

Entreprise Lings Qoden Hood. Han anlände dit efter 50 da

gars förlopp. I September 1820 företog han den förfärliga

ste af alla resor; expeditionen utejordes af Franid in, Doktor 

Richardson, M. Hood, M. Dal k, Hepburn, tio Canadare, alla 

med franska namn, och två Indianer. Landet var naket, 

öde och beUicht af snö. Efter n5era dagar tog provianten 
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slut och de måste beeaena till födoämnen ett slags mossa. 

Tid ef~er annan dödades nåera djur; men det oaktadt ledo 

de oerhördt af hunger och l;öld. Fraulllin kunde med mö

da hålla sig på benen. M. Back och tre man styrde sin färd 

så fort som möjligt till slwnsen Entreprise för att söl;a hjelp, 

under det den ölric:a delen af besättningen med möda för

mådde släpa sig framåt 5 eller 6 mil om dagen. Dessa 

olycklige tvungos snart noe att förtåra lädret pä deras sko

plagg; två Canadare omkomma i snön. Dolltor Bichardson 
1 

Hepbum och Michel qvardröjde jemte ~1. Hood under ett 

ömkligt t:ilt; Franlilin och återstoden af hans lilla trupp 

styrde kosan till sl;ansen Entreprise. Tre Canadare omlwmmo 

yttel'ligare under denna färd. Man kan föreställa sig de 

stackars rueuniskornas smärta, då de funno silansen öfvergif

\'en och utan lifsmedel. Franldin och tre man nödga,des 

qvarstanna der; deras kamrater försökte att gå langre. De 

nödsakades hopsamla och uppgräfva qvarlefvor af ben, för 

att deraf tillreda soppa. Två dagar senare anlände Doktor 

Hichardson till skansen ; han berättade, att ban nedsl1jutit 

Michel, som mördat M. Hood. Den l November dogo två 

Canadare och kunde ej begrafvas. slutligen anlände, den 

7:e, Indianer med födoämnen och räddade de olyckliga, som 

ännu voro vid lif. 

Vid samma tidpunl1t var Löjtnant Parry lyckligare pa sm 

resa; med Ilecla och Gripper anlände han till Lancaster 
1 

upptäckte Wellingtons-sund, öarne HPgeut, Bathurst, Bejam, 

Marlyne, Melvil och Parrys archipelap, . Ingen sjöfarande har 

framträngt längre, och ingen ytterligare upptäckt har blifvit 

gjord. Vid undersökningen af dessa öar, påträffade Parry 

lemningar efter Esliimå-liOjor och djurben , ban öfvervintra

de och återkom ti ll England följand e vår. År 1821 passe

rade han vintern med Hecla och Fury i Fox'- sund, samt de 

begge följande vint rarne på halfön ~lellv i! l e . Å1· 1823 begaf 

sig Kapten ClaV P.I' ine jemte Kapteu Labine ti ll Spetsbergen 
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och Grönland för att bestämma jordytans form. År 1824 

undersökte Ly on halfön MeJville och försöl1te att · nogöra 

Turnagain, men nödsakades att afstå från sitt företag. 

År 1824 började Parry sin tt·edje resa och undersökte 

Barrows sund. 

År 1826 reste Fran.ldin nedåt floden Macl1enzie och fram~ 
trängde 37 4 mil åt vester. 

Parrys fjerde resa, år 1827, hade intet resultat. 

År 1829 företog Kapten Joho Ross en ny resa; han ge

nomseglade Barrows sund och anlände till ön Regent. Hans 

brorson, James Ross, hissade Hl31 Englands flagg på den 

magnetiska polen, vid 70° 17 1 nordlig latitud och 96° 46' 

44 11 vestlig longitud, der magnetnålen stod nästan lodrätt. I 

April Hl32, öfvergaf !\oss sitt fartyg Vietory, IJVill1et blifvit 

sl;adat af isen. Efter en fruktlös resa för att uppnå ön !\e

gent, nödsallades ban att återvända samma väg och för fjer

de gängen (1 §32-1833) öi'verviotrade han. I Augusti 1833, 

begaf besättoingeu si:; på viia, och var noa lyclilir, alt träffa 

Isahelle vid Lancaster, som aterförde den till England, der 

glädjen blef stor då man återsåg Kapten Ross, den hela verl

den ansett förlorad jemle besättningen. 

År· 1833 afseglade Kaptrn Back från Hudsons-bay för 

att undersöka hPla polar-liafvet. !lan styrde ostvardt från 

Turnagain och följde lwsten i rigtningen af Hepulse-bay. 

År 1835 iilrl'!wm han, och afreste flllyo 1836 till Hudsons

sund, för alt, eh uru förr,äfves, söha en genomfart. År 1836 

försölile Drace och Simpson alt uppnå samma mål. 1845 

och 1846 r,jordes flere försök, men utan framgång. Vi 

komma nu till ' Sir John Franklins rylilbara upptäcl1tsresa. 

Efter h vad ofvan blifvit anförd t, finna vi att Parry är 

den, som framträngt län:;st, och att de öfriga resorna endast 

tjenat alt lemna utförligare kännedom om redan upptäcl!ts 
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trakter. Vi vilja nu Ieruna våra låsare några närmare un

denättelser om den dristige navigatör, hvarmed vi syssel
sätta oss. 

Sir John Franklin är född 1786 i Spilsby, i Lincolnshire. 

Han inträdde i marinen år 1800 såsom midshipman, tjenst

ldorde på Polyphernus och deltog i slaget vid 1\öpenhamn 

den 2 April 1801 under Nelson. Den unga Franklin begaf 

sig derefter på upptäclitsresa till Nya Holland med [{apten 

Flanders och led skeppsbrott på lwrallbanl•ar år l 503. Han 

deltog i slaget vid Trafalgar 1805, bl e f l 808 Löjtnant. År 

1814 var han i Amerilla, och 1818 åtföljde han, såsom be

fälhafvare på Trent, Ruehan under dennes nordpols-expedi

tion. l'öjande år företog ban den förfärliga resa, bvarom vi 

ofvan talat. 1821 helordrades han till Commodore och 1822 

till Postcaptain. År 1825 gjorde han en ny rt•sa, till polar

halven, kort efter sedan han inaätt girtermål med en dotter 

till M. Porden, arkilelit i London. Hans hustru dog under 

denna resa, öfver h viilien expedition han lemnat stora ar

beten. År 182§ cifte han sig med en dotter till John Grif

fin, esq. , och 1 82!1 bl e f han adlad af Ge o re IV, som förlä:

oade honom ti teln Knight. Han kryssade i iVledelhafvet un

der Greldska frihetskriget, och erhöll "Frälsarens orden 11
• Om 

han ännu lefver, är han i närvarande stund 67 år gammal*'). 

Franklin afseglade från England den 26 Maj Hl45 med 

Erebus och Terror, åtföljd af Kapten Filz-James, 1\apten Cro

zier och 138 man. Entreprise trälfade honom i 13alfins-bay 

den 20 Juli; sista gången observerades han, inneslu ten af 

isen, den 26, af Kapten Danner, befälbafvare på Prince de 
Galles. Franldin hade yttrat till Kaptenen på Entreprise att 

han hade proviant för fem år·, och att han genom jag! skul

le kunna vara försedd dermed för sju år. 

År 1847 började man i Eneland blifva orolig öfver ztt 
ej hafva moltagit någon underrättelse frun de resande. A!-

") 181H be(ordradcs Franklin till Amiral. 
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la, som försloda denna navigation, trodde att Franklin, i hfir.
delse ban nödsakats öfvergifva fartygen, sliulle söka återviin
da genom de okända landssträclwr, som skilja den punlit, der 
ban uppeböll sig, från Mackenzie eller Coppermine. Emeller

tid förlitade man sig på de order, Sir John erhållit af AmiralitP

tet, som anbefallde honom att försöka segla genom Bf'hrings

sU11det 1 och om han ej kunde detta, genom Wellingtons
sund. Vid våren 18~8 afsåndes Sir James Ross till Lancas

ter med Entreprise och Investigator. lian fann Welling
tons-sund tillspärrad! och en mängd is i Barrows-sund, samt 

öfvervintrade i Port Leopold. Hela vintern et;nades åt ef

terspaningar. Sir James och Löjtnant Madinioch verlisläll
de undersökningar åt vestra lwsten af Somrnerset, och Löjt
nant Robinson åt vester om Regent-ön bortom Sury-Beach. 

Innan han lemnade sin vinterstation låt Sir James i Port 
Leopold bygga ett hus, hvari han qvarlemnade lirsmedel och 

förnödenheter. Han lemnade Laoeaster den 5 November 
18~9 , och då han afgaf sin rapport till Amiralitetet, hade 

han ej trälfat North-Star, som medförde order till honom 
aU försöka framtränga genom Wellingtons-sund. 

Under året I 848 utsändes flere expeditioner, utan att 
del ringaste resultat erhölls. 

North-Star, som medförtie order till Sir James Ross , 
öfverviotrade i Baffios-bay, och återlwm till Eneland I S50, 

sedan den i Lancaster mött den flottilj, som vid denna tid 
blifvit afsänrl för efterforskningar. Det vore för långt att 

omtala alla de fartyg, som försölit denna resa. Ilapten Om

maney inhämtade af några Eskimåer, att två fartyg lidit sliepps

brott nära Cap Dudlez, och att besättningen blifvit dödad 
mot slutet af år 1846. Men snart fann man, att Eskimåer

Des språk ej blifvit rillt uppfattadt. Samma Kapten upp
täckte, den 23 Augusti, spår i närheten af Bechy-öarne; det 
var en slags signal på en slang af åtta fots höjd, tillkänna

girvande den väg, som tagits, några lemningar efter tåcvirke 
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och den graf, som inneslöt tre man af Franklins besättning. 

Inslirifterna på grafven voro daterade i Januari och April 

1846. Efterforskningarne blefvo ytterst mödosamma att 

verkställa , emedan termometern utvisade 70° under noll , 

och sprit samt liliör frös i buteljerna. 

Kapten Penny undersökte en del af W ellingtons-sund, 

märkte öppningar och att hafvet var fritt åt vestra sidan ; 
åt norr och öster var det fulllwmligt tillspärrad!. Han hade 

känning af en stark ström, kommande från vester, och ob
serverade, att den vanliga vinden var nordvest. Penny fann 
en mängd djur äf alla slag i dessa trakter. 

Tyvärr återkommo alla dessa fartyg, utan några under

rättelser om Franklin. Amerilia tållade i nit med England, 

samt afsäode en mängd fartyg för att å sin sida verkställa 

efterforskningar. 

sedan man iuhämtat resultatet af alla dessa bemödan

den, trodde man allmänt, likasom ännu i dag, att Franklin 
styrt kosan vester om Wellingtoos-sund. Såkert är, att han 

ö[vervintrat 1845-46 vid Becby-öarne. Mao förundrade 
sig, att Franlllin icke anbringat något igenkänningstecl•en. 

Dol\tor Richardson .är af den mening, att ban föredragit att 
anbringa sina signaler på uppresta stänger, som olycldigtvis 

måhända blifvit förstörda af björnar eller andra djur. 

Löjtnant Griffilh hade inrättat ett magasin för Iifsme

del på den ö, som bär hans namn; allt blef förstördt och 

förtärdt af björnar. 

Hvarje år fortgå expeditioner till polar-hafven. Lady 

Franklin och andra Sir Johns vänner hoppas att en dag åter
se honom. En af dem erhöll ett bref, hvari Franldin för

klarade, att bans frånvaro komme att förlängas 1 emedan han 

beslutat att öfveäVintra flere gånger, och att undersöka alla 

trakter, hvilka utvisade någon möjliGhet alt genomfart lmnde 
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finnas. !{aptenerne Ommaney och stewart misströsta nära 
nog att återse den olyckliga besättningen, ty de tro icke att 
Eoeelsmäonen kunna uppehålla sig sex år bland isen. 

Emellertid vistades Kapten Ross der i fyra års tid, ehu
ru han icke hade sådan proviant och sådana hjelpmedel, som 
Franklin. Ännu har icke något oroaode spflr npptäclits, och 
så länge hoppet återstår, fortfara efterforslmingarne. 

(Efter La Marine.) 

ENKEL OCH SÄKER BEHANDLING AF GULA FEBERN*). 

(Af l\apten Richardson.) 

G e nom en lång bel1antskap med denna sjul<doms natur, 
bar jag vunnit den erfarenhet, alt patienten oftast blir· an
gripen mellan midnatt och kl. 4 på moq~oneo. Symptomer
Ile äro hufvudvärk, smarta i ryggen och brännande bet hud. 

Det är af högsta vigt, att botemPdel blir använd t i tid , 
utan att invänta Doktor, om möjligt inom två limmar från 
attackens början. Ingen skada kan åstadlwmmas genom den 
tidiga lijelp jag föreslår, åf'ven om lä l<~re sedrrmna sl;nlle 
finna en annan behandling nödig. Tili sjös, utan tillgång till 
läkare, beror naturligtvis allt på en bustig hjelp. 

Jag känner intet fall som misslyellats, dii efterföljande 
reglar legat till grund för sjul1dom ens behandling, såvida 
medicin blifvit tagen inom 6 a S timmar. Såsom icke va
rande läkare, kall jag endast meddela min erfarenhet, till 
mina yrkesbröders nytta, utan stöu af theoretisk,, grunder. 

") Då så många raska sjömän af Svenska handelsflottan under de 
sistförflutne åren fallit offer för denna farsot, har Bed. trott sig 
mållända kunna för framtiden gagna sjöfarande landsmän genom 
meddelande af denna uppsats. lied. 
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Jag an~er det vara al' yttersta vi gt , uti så v31 befål son.1 be
sättningar ombord på fart~· g, höra lliHI "rr älf<IS e m nödvan
digbeten, att vid första sjul;dom>lt>el,pn tilJJ,alla 1\apt<'lll'U, 
och att denne ulan uppslwf' hör tills<> den sjullf•. Shul le 
l(aptenen vara i land , bör Styrmanne n vara så in stnH·rad, 
att han, utan att vär1ta på sin Chds återkom st, lian bibrio:;a 
hjelp. 

Om på misstiinht ort, för utnämnde s~mplonu r visa sig, 
bör man p, ~> nast gifva d<·ll sjulie ett kl"älimf'd<d, beståeude af 
25 gran lpecac.uanha ; sådana kräl1pulver, som vanligen fin
nas i mediciual-kistan, böra unde1· inga omstäudieheter be
gagnas, ej heller kr~k-vinsten. Om patienten efter en qvarts 
tirnrnas förlopp får qviiljninear och vill lwsla upp, l1 an det 
anses som ett godt tecken. När han börjar att lirållas, bör· 
varmt v"attrn vara till hands att dricka (en l1anna V<JII.<·n ä1· 
ej för rnycl;el) att magen väl rensas. Man måste på allt 
sätt sölia förmå patienten att driclia, huru mycliet h~n än 
dricl, er, IIommer det docil upp igen. Sedan l;rälwingen upp
hört, faller patienten, i följd af anstriincnineE'n d'•rvid, uti (· u 
slap,s dvala; om sömn följer, är detta det basta teclieU och 
man kan vara säker att kuren lyclias. Fyra limmar efter 
sedan krakninzcn upphört, bör, om patienten sofvPr el!!~ l' 
iclie, följande ingrrdiensPr vara bland~de uti en bouteillc· : 
två ma tskedar Soda-carbonat (rent J,olsyradt Natron), en de
srrtsli t• d mter nitr icus spirituosus (ätlili-ml r r) och en tbe
sl;ed peppar·m~ot-vJtiPn, blanuadt i vattPll och vJ I sl;abdt, 
till dess Soc!Jn upp löses, såvida detta icke iir zjordt förut. 
fyll en annan bouteille med s turk lemo nad, men nwd ob~
tydligt soclwr. När patienten vabnar ldinn er han si[; nalur
liztvis torstiz, va1' då best iim tl och 15t honom, undt•r i ng.~ 
vilhor, få någontine- anoat än dPn omnämnda mixlurt·n , alt 
dricka. Gif honom Ptt vinglas mixtur och <•t t annat Hl < d 
lemonad, blandad t tillsamma ns ; denna dryc l; sva!l,ar dc' n sju
kt!, och bör rrpeteras h varannan !imma. Jat: har sälla n st t! 
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fall, der icl;e en bouteille visat sig vara tillräckligt, rnrn 

simlie den sjnlw icl1e snart återhämta sig, bör en bou

tPille till beredas, och driclmingen fortsfltlas . Ligger rna n i 

hamn inom tropikerne, h varest frisila Lemoner kunna ansl;af

fas, äro sådana i min tanke, de måst bidragnnde till en lyck

lig kur; de böra användas till lemonaden, och om de u sju

lw mycliet lider af törst, bör han då och då läslias med en 

tunn skifva lemon, snarare än att gifva honom vatten, som 

vid ett sådant tillfälle sl1adar magen. Patienten br

höfver endast obetydligt föda under de första 48 timmarnt>, 

Soppa af Sago, hafregryn eller arrow-rot är tillräckligt. 

stundom längtar den sjul1e efter the, men såtlant bör han 

icke få, i sjukdomens första stadium, emedan det åstadkom

mer oro och sömnlöshet. 

Förut är anmärkt, att jag sällan sett ett sjukdomsfall, 

som iclie genom tidigt användande af ofvannämnde medel, 

blifvit bringad t till en lycklig utgång; men jag har äfven sett 

fall hvarest första kräkmedlet varit utan verkan, likaså det 
' andra, girvet en half timma derefter, så att man nödgades 

gifva ännu ett tredje. sådana fall inträffa endast då ft-bern 

tillåtits fritt utveclda sig, under 12 a 20 timmar. Under 

sådana förhållanden, då t. ex. 24 timmar fått förlöpa utan 

!Jjelp, måste man ihärdigt iogifva kräl>medel, till dess 

den önskade verkan visar sig. Kräkningen blir då mera våld

sam och pål10stande, en senapsdeg bör läggas på magen, 

och om liufvudet, under ett senare stadium af sjukdomen, 

skulle angripas, måste håret afrakas och spansk fluga påläggas. 

Dt>ssa äro liliväl fall, som äro utom min erfarenhet och öfver 

min förmåga. Allt hvad jag kan säga är, att när ofvannämn

da medel i tid blifvit använd!, det mig veterligen aldrig sla

git fel. 

Jag har sett huru sjukdomen behandlades i Demerara, 

Rio de Janeiro, Pernambuco, Antigua och på flera andra 

stfl ll <'ll, men i allmänhet utan lycklisa följder. Ett sätt var, 
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att vid första attacken gifva Ricin-olja, ett annat fiderlåtniog, 

ett tredje en stor dosis Calomel med Jalnppa. Att hörja 

med laxermedlen, hvad nytta lian man vänta deraf i Gula 

febern~ h varest svarta gallkrälwingar lwnna emotses. Magen, 

som är sjukdomens hufvudsäte, förlorar i febero sin mat

smiillaode förmåea. H vad l; unna då laxermedel verka'? de 

endast rensa tarmarne, men lemna maeen i samma tillstånd 

SOilil förut. Anlag, att E'll sjöman aneripes af gula febern 

kl. 4 på morgonen, läkarebjelp 11ones för ögonblicliet icl1e 

att tillgå, och hinn<'r kanhända ej anslwlfas förr äu vid mid

dagstiden, då febPrn under S timmar fått ohejdadt utveckla 

sig. Då ordineras, om sådan är läkarens åsiet, ett laxativ, 

men med h vad verkan~ ingen, förr än ytterligare 4 timmar 

förflutit; hurudant är då hans tillstånd '? Karlen lider );an

hända redan förut, såsom ofta med sjömån inträffar, af ob

struction (förstoppning), han har föregående daePn förlärt 

sina tre rundelien mål som nu qvarligga osmälta och för

sl•ämda i magen, till en del i följd af den m~ogd vallen t>U 

mrnnislw i feber-tillstånd, uti ett tropiskt J.limat, är böjd att 

dricka; lägg härtill vatlul:'ts l t> mperatnr och patientens upp

hettade tillstånd, och man hör ej undra om svarta gall

kräknioear följa, och att dessa äro blandade mr.d oq;anisl1a 

beståndsdelar. 

Om magen hade blirvit rensad i första början, hade 

aldrig svart galll;rälming kommit ifrå~;a; mPn undra må man 

ej, att det så ofta gå1· derhän, när man betänl•er, att ma

gens naturliea innehåll tillåtes qv<lrstadna, och ännu mera 

ökas genom det oupphörliga dricliandet, utan allt allopp, se

dan matsmältniogsorganr.rna upphört att göra sin sliyldighet. 

Jag har aldrig sett sjul;domen utveckla sig ända till svart 

krälming, såvida lmil1medel i första stadium varit användt. 

Att åderlåta i gula fC:'Iwrn, det är detsamma som mord. 

sju lidom en är så hältig och försvagar patienten inom kort 
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tid till den grad, att ban väl beböfver hvarenda droppa blod 

som finnes i hans ådror; bristen deraf lum fi\rorsaka hans 

död, om han icl1e förmår, att till sitt uppehälle, taga stimu

lerande medel. 

Såsom förklaring öfver det läl•emedel och dPn behand

ling jag föreskrifvit, fordras några ord om medicinens ver

kan, dess enkelhPt och dess egenskap att iche försvaga lirop~ 

pen. Då l;räl1medel först gifves, åt' kroppen i mer ellet· 

mindre mån llraftfull, och är då i stånd att uthärda de våld

samrna följderna deraf. Annorlunda itr förhållandet då kräk

ningen börjar på sjulidomens andra eller tredje dag, och då 

medförcr lossryclila oq;anislw ämnen. J fÖrra falld bar sjuk

domen blifvit angripen i dess hufvudsäte, alla dess närande 

orsal;er hafva blifvit undanröjda, och återstår då endast att 

med vanliga medel bringa organerne tillballa i verlisamhet. 

Tarmarne rensas härpå af mixtmen, efter ett par dos<>r der

af bör Soda-carhonatet visa sin purgeraode verkan; Peppar

Illj'nlan stillat• den retliehet i magen, som krälunedlet åstad

lwmmit ocb Ätticl1-retem har (·n dubbel kraft, den verkat· 

svett- och nrindrifvande, hvill;et är DJ'tligt i alla febrar, men 

särdeles i eula febern, hvaruti, som bekant är, böjelse för 

urin-afsöndring hör till sjukdomen. 

llehandlineen år högst vigtig i denna sjukdom: så Iit~t 

dryck som möjligt, stillaliggande i sängen, fötterne icl;e på 

marl;en eller golfvet, äro reglor som icke få frångås. Sedau 

febern två eller tre dagar varit häfd , l1an patienten få ett 

halft glas Bass's India-Öl två gånger om dagen, oc!J allt ef

ter som förbättringen fortskrider, torde 30 eran Chinasalt, 

upplöst uti en houteille vatten, och intaget två a tre eånger 

om daeen, eöra stor nytta till magens och aptitens åter

st<i llande. 

slutligen får jag nämna, · att enda sl1älet IJVarföre jag 

förordat detta beha ndlingssätt, år den frumeå ne med hvilten 
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jar, sje!F anYiindt detsamma, o~b hoppas jag all andra, som 

ielie halva direlit läknrebiträde alt pårä!ma, deraf måtte dra-

ga lika fördel. (Eflcr Nautical Magazine). 

ENGELSKA C.~NAL-FLOTTANS UPPVISNING FÖR DROTTNING 

VICTORIA DEN 11 AUGUSTJ. 

Om morgonrn den Il låg ofvannämnde flotta på Spit

head's redd, fördelt i tvenne divisioner: 

styrbords eller lofvards 
Bagbords eller lä division. division. 

Agamemnon (Am. Corry). Dul1e of Wellington. (Am. 

Hogeu. Z' Coc!Jrane ). 
<«l 2 

Aj ax. .Q Blen!Jeim. 
::l 

<l> 

Arrogant. 
._, . Q. 

.C'- Edinburgh • o,_; 

.._,.:8 r... o 
o..~ 

Tribun e. CD ·;:: Imperieuse. .._,.-
c Cl.> <l> 

Desperate. c O.. 
.... 0.. 

Cl.> Cl.> Odin {hjulbåt). .~ <l> 

·-r... o .... 
Encounter. 

<:) 

Leopard (h j u l båt). c 
~s::~ o 

"' u 
Sidon (hjulbåt). ""' Valorons {hjulbåt). "" 
Vcsuvius (hjulbåt). Terrible (hjulbåt). 

Hela flott an hade colilat sina förtöjningar, och röken från 

skorsteoarne och ångans hväsande genom ångrören gåfvo till

kiinna, att alla dessa IJytande batterier kunde siittas i rörelse 

inom några få öeonblicl!. Vid kl. tiotiden Iwmmo från Lon

don ledamöter från Öfver- ocb Underhuset jemte tusentals 

af andra åskådare: ocb en halftimme efteråt fanns icl1e en 

ångbåt eller ett scelande fartyg i Portsmouths hamn, utan voro 

alla ute på redden, öfverfulla med passagerare. Spithead's 

redd framställde nu en den sl1önaste och mest Iiiliga anblicli. 

Örlogsflottan och dess brsk5dare syntf:S upptaga hvarje tum 
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af dPn vitisträckta redden, - de höea resninearn e och de 

kolossala formerna af krigssliPppen framstodo djer[t emot de 

låga däcl•en, Je smala fallande ma>teroa, och de hvita seg

len utaf tie små sep,larne och åogbåtarne som svärmade om

krior, dem. Der voro Amiralilets-Lorder med sina damer i 

Black Eagle. Der voro Amiraler, Generaler, Civile Embcts

män ocll folk af många olil;a yrlieo, i flottans minol!·e ångbå

tar, hvilka för dap,eo voro upplåtne åt passar:erare: - der 

var Thames tillhöraode Vest-Indiska kompaniet, Cadiz och Ta

gus tillhörande Ost-Indiska kompaniet, der voro Alar jemte 

trenne af Sydvestra kompaniets aop,håtar, Wi p,ht-lwmpaniets ång

båtar och flere London-ångbåtar, alla uppfyllda med passa

gerare, - i få ord, der var ".John Bnll" närvaraode för att 

skåda och graoslw sitt lirartigaste försvar! Der var äfven den 

!{oogl. f1ogbåten Fäiry med utmärlita främlingar, Inaribland 

en l\ysk Prinsessa med sin uppvaHning, - och snart syntes 

Victoria and Albert med Engelska Drottniogen m. n. ombord. 

Vid annallullJdet af Victoria and Albert med 1\ongl. flaggen 

på stortopprn och Arniralitets ~ flaggen på förtoppen, gafs en 

allmän 1\our,l.' salut ifrån hvar och en af llrigssl1eppen . Vic

toria and Albert stannade framrör bogen af Dulw of Welling

ton, hvarefter Drottningen med uppvaktning nedsteg i en 

Kong!. båt, och roddes till tlagp,skeppet. Vid hennes IYJaj:ts 

afgång från Victoria and Albert nedfirades dPn Kong!. t1ag

p,Pn, äfvensom Amiralitetets flagg, och vid Hennes Maj:ts upp

trädande på flaggskeppet sk irtades der Amiralitets-flaggen på 

stortoppen med den Konp,l. Oaggt•n. Amiralitets-flaggen Lis

sades på förtoppf:o, och öfver-befäls-flaggen (Commander 

in Cbiefs-Oa~]g) öfverflyltades till närmaste skeppet. 

Sedan Hennes Maj:t Drottnineen lemnat flaggskeppet, 

strax efter Iii. 12, gafs sip,oal att lätta anl1are, och inom lop

pet af några få minnter voro anliran]e uppe, och utan at~ ett 

enda segel sattes, var hela flottan, likasom genom ett trollslag, 

i rörelse framåt, stäl'vande emot Nabb i ofvan anförde ordning. 
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De båda di l'isionerna vor o tvenne liabellångder ifrån 

h varandra, och det var befallt, att emellan h varje skepp skulle 

vara en kabellänetl. Arståndet emellan divisionerna hölls 

utmärkt viii; men icke så arståndet emellan skeppen: och 

Amiral Cuny ejorde tvenne gånger signal till sl1eppen af hans 

division, att sal1ta farten, på det de mindre snabbgående 

skulle vara i stånd att hålla sig på sina ställen . 

Sålunda ilade de framåt med stark fart och majestätisk 

hållning, på alla sidor omgifoa af de med åskådare uppfyllda 

ängbåtarue; men alla de seglande åiikådame hade sacl1at ak

ter ut, med undantag af de bastseglande af 11 pleasure Yachts11
, 

hvilka ännu förmådde följa med. 

Snart blef en förändring uti flottans ordning. Signal 

gafs att formera linie, då skeppen af styrbords division, med 

full ångkraft, girade styrbord hän, bagbords division bag

bord hän, och rusade upp i lioien, väl bibehållaode det an

befallda arståndet från deras Oaggsl1epp, Duke of Wellington 

och Agamemnon, bvilka nu befunno sig i centern. 

Under det denna evolution verkställdes, var fienden på 

sex qvartmils afstånd, och utgjordes af fyra seglande skepp, 

Prins Regent, Queen, London och .Amphion (gjord till seglare 

för tillfället), med hjulhus-ångbåtarne Vulture, Barracouta 

och Driver j denna eskader, under befäl af Amiral Fansbawe, 

hade alla segel satte. Sigoal gafs att jaga, - och nu [!·am

störtade äneflottan emot fienden utan att bryta ordningen, 

ehuru de snabbaste skeppen stundom måste stoppa farten 

och gira åt sidorne för att ej komma i förväg. Fienden bär

gade unders('glen och öfvrrbramseglen samt gjorde 11 klart 

skepp" . En ny signal hissades från Dulw of Wellington, då, 

genom en ulmfHkt väl utförd manöver, ängflottan ändrade 

kursen till Syd-Vest, bvarip,enom den kom i Id af fien ,dcn, 

hvilken derigenom afskars all möjlighet till reträtt eenom af

hållnina. Då !lPndeu såg, att dl'o ej kunde undvilla striden, 

brassade dr:'ll bJc:l; och afvalitade striden i god ordning. Nu 
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frnmr.Uillllc sig en syn, ~om aldrig sliall "u n n;; fiirp,iila~; d P 

rn;ili!iJ:a flottorna voro nära hvarandr~, och omhord på dem 

~fl v31 som på passagerare-fartn;rn var d d icl;e nilp,on som ej 

vid nsliåd;HJdet af cl essa lirafliga lirigsm achinrcr, liiinde hröstpt 

hiifr~s af slolthl'l, stridslust och sjellförtror.nde. Signal ga fs 

att hörja anfallet, och meJ ett förfäl'ii gt dnndr r utslungades 

bl i~ tra rnr från lwnonerna, och de r;igantiska slieppssidorna 

syntes lik asom i en oupphörlig flamma. De båda flottorna 

ins\'(•ptcs uli hvirflande rökmoln och hväsn nde åneliolonnrr, 

ur hvilli a hf1r och der syntes st iingP r och rflr, rllel' en bred 

slif'ppssida. Eftt>r cirka tio minut~· rs st rid ströli fi en den. l\1en 

nu framstä lld e sig på de liendtliga stie ppen en sorelig, ol'ör

Yf!l1!ad anblicl<, del'iceno m ait skot, brassa r oeh topplf1ntor 

hlifi'it losslinstade, för att dPt skulle synas som om deras se

Gel oeh tacliling under striden blifvit söndPrslijulne. Sålunda 

lf.r;o de fit'!ldtliga slieppeu lilwsom rerllösa, men deras äng

hatar salte lwrs meJ fn!l far·t i vinds-ögat för att undliOm-

ma. En allmän jagt följd e eu half timme, då återlwllelsesig-

nal gafs. Under tiden voro omb ord på d" IJ endtlir;a seglan

dc slieppPn alla märsga star blåsta till väd ers, för al.t lmopa 

och sp lit sa dt>n sl;adade taclilin :len . 

Vid ångOot!ans återvändando till Spithead ~~afs signal att 

bem:ln na och armera bf!tarne, för att anfalla tvenne ångbå

tar som lå:;o ostvardt på redden. ;i.rven denna manöver blef 

lilwsom r, Pnom ett trollslag utförd, och lianonaden med de 

24-pnndige linronaderna samt haodeevf1ren var högst vördnads

Iljud an de alt påse. Dacf' n slutades m<'d att Koncl. salut 

för Hennas Maj:t Drottningen ilnyo gafs. 

225 

0~1 HJELP-SKRUFVEN *). 

Man liomrner <~lltmera till den öfvertygelsen, att ångan 

äl' en oundp,an::;lig drifliraft för ett lirigssl.epp, och i framti

den torde siilierliu•·n ff1 lirip,sfartn~ byp,gas, utan att fltminsto

ne förses med l!J'elp-åntlliraft, med hjelp-sliruf; ty att skruf

ven lwmmer att föredr·aeas framför hjulsystemet, kan numera 

iclw betvi!las. Denna ånp,l1raftens nod vändiehet hafva de större 

sjöförande nationerne till den :;rad erliänt, att de ej ullenast 

nästan utt>slutande bn~ga ångfartyg, men England och Frank

rilie förändra till och rnt'd alla ~ldre SPgel-Liniesl!epp, hvilka 

förtjena reparation, till ångsllepp, och, för att uppnå den stör

sta möjliga fulllwmlip,het och lu·aft, hafva Je, i afseende på 

några af dem, ej gjort afseende på liostnaden för att föl'län

ca si-r<Ji'vt•n, så att dessa må, utom den förra bestydningen 

or,h öfriga förnödenheter, derj emte kunna bära macl1iner af 

iinda till 600 hästkrarter. Ja, "Royal Alhert", nylieen byged 

i Woolwich, sl1all till och med inrättas fiir en maehin om 

l 000 h<islkraft er, utan att förlora någon ar sina 130 lianoner 

med hvad till dem hörer. På andra har man deremot in

skrflnlit sig till fiirrninsliandet af vatten- och proviantförrfldet, 

för att eenom det hur igenom vunna utrymmet liuunu förse 

dem med maeiiiner s5 starlla, som omständigheterna tillåta. 

Sålunda !tar TredCtclwreo ~Jontebe llo om 120 lianoner erhål

lit en maehin af oml;rint; 150 hästliraltel' samt lwlförråd för 

10 da (!ar. At t Jarlen i stiltje end as t uppgått till omliriog 6 

*) I föregående häfte meddelades Kom.-1\apt. v. Dockums ~sigter om 

ålllzkraftens användande B krigsfartyg; men då en sak alltid bör vin

na~ vid att betraktas från mera än en synpunkt, har Red. trott sig 

böra lomna Tidskriftens läsare del af denna artikel, hämtad ur "Ar

chiv for Sövresene t" och behanellande samma ämne, ehuru dess för

fattare utgå tt Mtn olika ;1sigtcr och kommit till annat resultat. 

Red. 
J(i 
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mil, bör icke förundra; men huru ofta kunde iclie dennn 

hjelp vara höest v:illwmmen, ja frnlsa sli()ppet. 

De fördelar, som stå att vinna genom slirufven och åne

machinen, om flll af ringa hraft, aro icke få, och synas vara 
följande:. 

a) Att hålla slieppet på sin plats i en lått sluten linie. 

Härtill torde ineenting liunna mera bidraga än en rinea 

ångkraft, livarigenom man, ända till ! knop, kan hest:imma 

slieppets fart efter behar;, genom att eä framåt eller bacb; 

likaså lian dl sliepp i linit>n, om än resningen blifvit alldeles 

ramponerad, lil1viil bibehålla sin post och var·a verksamt sn 

länge dess artilleri och besfiltning :innu är i tillräcldigt eodt 

stånd. 

b) Ett sliepp, som styr litlrs i närheten af fiendtliga lm

ster, eller som bloderar, är, genom ånelir'aftens hjelp, under 

stiltje temrnelip,eo säliert mot anfall af lianonbåtar eller i\np,

fartyg, eller, om dessa sistnämnde simlie försälla ett anfall, 

ej utsatt för att under längre tid blifva beskjutet lilneskepps, 

för hvill1et hvarje sluepp utan ånp,kraft är exponer·adt, då det 

a!ff1r mistat sin resning. 

e) Vid anfall på batterier blir det möjlict för ett sådant 

sliepp att uraea sig ru· striden, om iin resninp,en blirvit sön

derslijnten, ty om det icke, till följ e af liultje och sjö, ne

nom ånp,an sliulle kunna styra riltt emot vind, så bör det 

liliväl, med tillhjelp af de få segel det möjligen J;an sätta, 

samt slirufven, alltid vara i stånd att vända genom vinden 

och således att kryssa sig ur slwtthall, der resningen kan re

pareras. 

d) 1\ryssninp, kan, då vädret ej är alltför hiirdt, verli

ställas i de tr5ngaste farvatten, emedan sliE'ppet aldrig bör 

förlora fart en i vändningal'lle, och i våra trånga farvatten tor

de detta vara af sfrrdeles vigt. 
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e) Yllerligar·e kan anföras, n t t hjelp-slirufven med rinea 

ångliraft, på ett oföräudradt sq;clfartyg, har den fördelen 

framför den större kraften och fnlll;raftir; skruf i ett för· fln

damålet byr;dt slirof, att dess maeiiineri upptar;er mycket min

dre rum, och således är bfrttre sliyddadt mot slwlt, arvensom 

att sl1rufven alld eles icli e är utsatt för att tr:ilfas, emedan den 

lir,ger långt under vattenytan. Slutlieen förlorar sl1 eppet in

gentinG i ufseenue på dess er:ensliaper som sr.elande fartye, 

och lian lilla väl beeagnas utan rnucldn, i hfmdelse liolförrå

det simlie vara förhruliadt, endast man ial\ltap,it att hufva i 

behi\11 så mycllet lwl, som erfordras för· YatlnE>ts dislill eriog, 

under den tid som provianten är berälwad att räclla, den tid 

afrälwad, för hvilliPO man iir;er vatten i cistrruer. 

Fransfia Trediickarcu Montebella har erhållit <'11 maehin 

om 150 hästliraller och 1 O duears kolfön·fld, mc~ n för att er

nå detta, har man insliriltllit vattenförrfHiet till 4 vecllor, och 

proviantcrinestiden till 8 veclwr. Detta synes vara mindre 

lyckligt fördelad t; ty att inskränka ett Liuieskepps proviante

ringstid till S veclwr, är att betydligt beeränsa cless brukbar

het i sjön; h varemot alt gifva en i proportion svag maehin 

10 daears l1ol, förefaller oss vara förmycl1et, alldenstund denna 

svaea maehin enelust lwn anses användbar för att få skeppet 

att styra, men deremot iclir, eller 5tminstone i rinea mån, 

kan vara lämpli[) alt anvandus för fartens förölwnde, och det 

synes då vara ändamålsenlip,are att gifva den mindre liolför

råd samt deremot förölia provianteringstiden; 5 a (j dagars , 
kolförråd torde vara tillrächlir,t för vatt r n-di slillerinu under 

ett par månadt'l' och lillväl lwl till machinen för 3 a 4 da

gar vara att pår tilwa. 

Det är i synnerhet med detta slwpp_. för ögonen, som 

dessa rader· blil'vit nedslu·ifne, samt med hänseende till tan

ken att eöra en till:!mpnine deraf på våra (Danmarl1s) sl1epp, 

likväl utan att rörminslw provi~nlerine s tiden, ulan endast vil!

tcnförrå,lct. 
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När ett sllepp, sådant som Dannehr·oe•·, ut:;5r, är det i 

allmänhet försedt med 13 veclwrs prorian t ocl1 vallen; ge

nom att förminsfia vattenfiirrådet till 2 il 3 veclior, och i 

stftllet an\·:tnda dislillerings-apparat ombord, l<an plats bere

das för ångmachinen med tillbehör. 

Ilvad som lian S<igns emot salien, insl;r:inlier sig till, att 

man skenbart utsätter· sl;eppet för vattenbrisl, såvida man ej 

kan lita p5 distilleringsapparaten. l\1en först o~h främst bi

behåller man förr5d för 2 a 3 veclwr, och för det andra är 

en distilleringsapparat fattare att hålla i ordning på ett sl;epp 

som har maehinist och smed, än på ett som salinar sådana, 

såsom Valkyrian --- det enda fartyg på hvilliet en s3dan ap

parat blifvit försöH - och man bör n<ipp elieen hysa någon 

frul<tan för att apparatPn, om den si11JII<~ liomrna i oordning, 

iclie sfiaiJ fiUnna bringas åter i ordnioe, innan 2 a 3 veckors 

vattenförråd blifvit förbruliadt. 

En annan invändning, som lnmde göras, är att det siwlie 

åstadlwrnma olild1et i skeppets djupgående och siyfhet, om 

pannoroa vore fyllda eller tomma. 

Hvad djupr,ftendet beträffar, torde sidlinaden vara så rinea, 

måhiinda l a 2 tum, att detta ej behöfver tagas i ber.'ililling, 

och lian dessutom, då slieppet varit ute omliring 12 dap,nr, 

balanseras af den förbrukade provi~nten, och det v'·l. man, 

att förminslmingen ar J 2 daears proviant (lilia mycket som 5 a {j 
dagars proviant och vatten) ej märl;hart har inflytande på ett 

skepps styfhet. l allmänhet torde ett sådant sl1epp myclwt bättre 

bibeliålla sitt bestämda djupeående, alldenstund maeiiiner och 

pannor äro oföränderlien vieter, hvarföre det bör hafva min

dre inflytande på djupgåendet, om all provianten förbrulias, 

än på sl1epp, der V;ttlenförrådet tillilla förminskas, emedan 

detta ersättes af machiueriet och det vatten, som alltid bibe

hålles i reserv, likasom man äfvcn slutligen kan fylla linepan

norna med salt vatten, om man än icke sku ll e vilja begagna 

ångan. Pft Rorvetten Thor torde sl<illnadl'n i djupgåendet 
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med fyllda och tomma pannor vara omliring 3- eller !l-dub

bel och de menli<>a föiJ'derna måste snarare vi>a sie på det ' ,, 
mindre fartycet; men till och med på delta tyclias dc liliViil 

ej hafva i synnerlie grad uppenbarat sig. 

Genom att förmin sfia vattenförrådet till 3 VPCiior·, vinner 

man vi~ten nf 70 dagars vatten för 1;50 man a 2 i Pot eller 

5 Pund dar,lir,en, bvilild Ciil' 227,500 Pund ·.r); omliring -l 
och i af vattnets vigt viiza j E' rncisternernc·, d. v. s. omkring 

411,000 Pund; sål~;ch·s tillsammans 21i7,500 Pund. En ~tnr,

:nachin med tillhörand e panna lian erhållas till J 30U Pund 

per l :istlil'aft. Om man ear ett ar våra obestridligPil små 

Linil'sl<epp en macllin om 120 11.-hr., borde resultatet otvif

velaliliet blifva biittre iin med en maebin af 150 h.-lil·. i en 

stor tredftcknre, o c h en mae hin af 120 IL-lir. bör v ä ca om

hin::: 151i,OOO Pund; äters tä III ,500 Pund till liol fö rrårlet. 

Man antager, att väl inriittade panno1· och eldstäder förbrul!a 

§ Pund l!ol i timmen till hvarje hiistliraft, s5Iedes omlirine 1000 

Pund i timmen för· 120 hiistl<rarter, utgörande nära 5 dygns 

liOiförrfld, hvill1et förekommer oss tillräckligt för ett sl<epp, 

som endast i nödvändighetsfall sl;all använda sin machin. rå 

J o veclior lian slieppet hafva förbr·ul<at omluing l ~- dygns 

lwl till vatten dislillering; men det. bör da snart förses med 

proviant, och l;an vid samma tillfulle också få l'I'Salt det qvan

tum liol, som blifvit l'örbrul<adt. Då distill<>r·inus-appnraterna 

blifva mera allm:llllla och p51itlieare, är det möjlict att man 

t1an förminsila va ttenförrådet till S eller l 4 dnp,ar, särdeles i 

våra tr5nga farvaltt>n, och det utrymmE', som derigenom vin

nes, lian, allt efter exprclitionens beslia!fP.D!Jet, användas till 

förök?nde antioeell nf provian t- eller lwlförrådet. 

Måhända lwn man tycka, alt lwl för Iiilappa 5 dyp,n iir 

ell för rio e a förråd; men man bör då betånlw, att fråga icl1e 

är om ett ångfartyg, som sl;all cöra vidstr:iclita resor, utan 

~) ,t Pot = 0,36\J Sv. kanna. 1 Pund= 1,176 Sv, skålp. 
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om ett Liuiesl;epp, hvill;et sl;nll förses metl eu hje lp-lil'att, 
berälw:~d att verka, då seelens otillräckliehet lian bringa det 
i fara. Såsom bev is huru litet kol ett sådant sl;epp i all
mänhet l;an antagas förbrul;a, må anföras: alt åug-lwrvetten 
Thor ejort sin sista 3 månaders resa, utan att använda kol 
för 2 dygn, och detta qvanturn hade iclle ens erfordrats, 
livarken för fal'ln:rts frälsning eller dess miiil:ira I.Jenst. l)å 
man vidare antager, att Danmark sannoliH icl;e kanuner att 
använda LiniesliPpp på afläcsnare sjötäp,, utan alt d~ vid de 
flesta lirip,stillfållen rimligtvis lwmma att hälla si::; i nilr·heten af 
Daoska lwmnar, s5 torde ofvanniimnde l;olförri\d säl;erligen 
lomna antar:as som lillräclilir;t. IV!en, äfven med denna äng
maebio ombord, aro de lil,aså användbara för lanr,re sjötåe 
som förut, er}(last de hafva ombord allt som ertordras till 
repareranue al möjlign hristfiillighe!Pr på distillerings-appara
teo, och hvillia rE'paration'!r böra kunna verksUlllas af en van
lig machinist. 

;\nuamålsenliet synes det vara, om s:n·ufvPn på dPssa 
förändrade sl1<>pp vore inrättad med rörlip,a blad, och utan 
brunn, alldenstund brunnen erfordrar en temli<'Pil betvdlig 
ombyggnad af alitersl;eppet, du deremot siirufven~' aubrin;pn
de visser ligen fordrar någon, ehuru ej be t ydli1~ förändring; 
öoskviirdt vore ilfven, om skrufven blefve inriiltad att upptagas 
utombords, så att man lmnde efterse om näeonting slwlle lwm
mit i oordninc. 

Genom att förse Liniesl;eppc-n och Frer,atten "Drottning 
1\laria" med niiCllJJChiner af 120 IL-lir., Fregatten "Torden
skjold med 70 11 80, och de mindre Fregatterne med 60 a 
70 h.-l;r:s machiuer, och nwd antagande att, utom Drottning 
l\1aria och Tordenslijold, 2 Liniesl<epp samt Frer;atten Thelis 
iiro i nog p,out stånd utt förtjena en sådan l'Miitldrin:;, simlie 
lwstnaden för denna användbara dels af sep,Piflottan förse
eode med hjelp-slm1f (då man rälinar 4!}0 Bbd. per h.-lir,) 
uppgå till omlirinr: 230,000 Bbd. för macbinernr. 1\ostnadE'n 
för anbringandet af hålet för SflrUfVell, blefve bfroende af 
liuruvida andra reparationer vore mer eller mindre nöJvän
dig-a, men sl; eppd vunne doc!; i soliditet genom de repara
tioner som deraf hlefve en följd. FöräoJr iugen af tredäclia
ren ~'l ontehello lärer ej uppgått till 20,000 Bbd . 

Önslilip,t vore om försöl1 p,jordes med ett Liniesliepp, då 
tillfälle dertill gifves. Sednoste l<rig har väl gifvit anlednine 
till försöl; med hänseende till bogsering af större sliepp; men 
näppeligen äro så noggranoa underruttetser derom upptecli
nade, att dessa lmona tjena till annat än ett blott approxima
ti vt bedömandL' al' en svaG maehin i e tt svårt slicpp. 
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Otvifvelaldir:t vore rn starl;nre maehin flll om 120 1•.-!ir. 
iinslivärd i ett Liniesl;epp, och dii man hyggrr nya, bör m~n 
1isserligen förölia hii stliraften till 250 it 300; men omlwstna
derne, då andra natio ners iildre sliepp fö61Tldrals för att lmona 
mottap,a lirartigare maehin er, hal'va visat >ig sfl o proportio
nerligt stora, alt iindamålsenlip,heten af för:-JJH!rinr,en lian dra
gas i tvifvel. Der <' mot l;an måhiinda med sliil! hestr·idas, huruvida 
man hör r,ä utöfver 300 h.-tir. för en hjelpmachin, då man, 
för att bereda plats åt densamma, måste berö11·a sl;eppet nå
gon del af sina goda er,ensl1aper som sjö- och ser,elsl;epp, 
och synnerligPn som manöv<'r-sl;epp; dessut om, så hHJp,e liol 
erfordras för l'ramdril'ninr;en, bör Danmarli, med alseende på den 
ecentliga sjöslydi<Jn, iclw uteslutande fästa sig vid ånr.fartn;. 

December l 852. P. W. 

SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BHEF' FöRORDNIN-· 

GAR' GENERAL-0HDEH i\1. i\[.' UTGÅNGNE fRÅN SJÖ:FÖR

SVARS-DEPARTEJ\1ENTE'l'. 

(Kong!. Bre f.) 

Juni den l. K. M. bar i Nåder anbefallt Stats-Contoiret. att 
ombesörja präp,linr;en af en ~lednille, som liOmmer att ut
delas åt rj mindre llef81et ä Fregatten Eugenie, än alla öf
riza, utan uodantng, som deltagit i den nu fulländode ex
peditionen med saJnma Fregatt. 

s. d. Anr;flende fJtsliilliee bestilmmelser, rörande ny reglerine 
af Flottans Lälwre-Corps . 

S. d. !C M. har i Nåder bifallit, att pensionerna från Amira
litets-!(riesmans-Cassan för· Daglönare vid Varfven, Jungman, 
Under-[{anonierer, B5tsmän, Lots-larliogar och Slwppsgos
sar, älvensom till förhyrde Matroser, Junt;miin och Sl;epps
gossar, bvilka hädanefter erhålla afslwd, slwla höjas till lilia 
belopp som Selwnd-Lotsar, !Vlario-Soidater, Sjulivalitare och 
Fyrvalilare redan åtnjuta, bvarieenom, utom i I:a klassen, 
som blefve oförändrad, pensionerna för alla de förstnämn
de komme att uteä i 2:a Idassen med 20 Hdr, i 3:e Idas
sen med 15 Hdr, i 4:e Idassen mrd 12 Hdr, och i 5:te 
klassen med 9 Bdr, äfvensom att såväl undrr tjensten be
visligen ådragen sju!dip,het, som en beröm lig tjenstetid af 
40 år från 20 års ålder rälmad) sl;all medföra rättighet till 
Pension i 3:dje ldasseo. 

Den H. [(. M. hnr i Nåder beföllt, att ett exemplat• i guld 
af den till prägling anbefallda Medaillen med inskrift: "Fre
eatten Eucenics Jordomsegling11 Sliall öfvcrlemnas till f. d. 
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Stats-Llftdet och Chefen lör Sjöförsvars-Departementet, Gref
ve !3alzar von Plalen, en5r plan en för nämnde Frer,atts 
expedi tion blifvit af honom upp gjord, och har Stats-Contoi
ret blifvit anbdaldt att ombesörja präglingen af nämnde 
exemplar. 

Den 22. [(. M. har· i Nåder bifallit Befälets, Under-bef<ilel~ 
och Mansliapels å Frer;atlen Eugenie ausölwing om att f5 
heralina den dem tillliommande portions-ersättninr, eller 
de priser, hvartill portionerna i verliligbeten uppgått. 

(General-Order.) 

ALJr,. <len 2. [(. M. bar i Nåtler beviljat Seli.-Löjtn. A. Molan
der tjenstledighet till den l Olitober för att sköta helsan . 

Den 5. Kommeodör-Kapten A. Råfelt tjPostledighet från 
den S Augusti till samma månads slut för att sköta egne 
angelägenheter inom Rilwt. 

Den 18. IL M. har i Nåder befallt, att Sek.-Löjlo. C. C. Eng
ström slwll afpolletteras fr 5n Frer,atten Josephine, för att t. 
v. tjenstgöra vid Stodholms Stalion. 

Den 19. K. M. har i Nåder till åti t, att Sek.-Löjtnanterne J. 
Thorssell och M. von [(rnsenstierna må beordras alresa till 
Stocliholm för att der genomgå föreståeude lwrs vid c~n
tral-lnstitutet för Gymnastik och Vapeoöfninr,nr. 

s. el. [{. M. l1ar i Nådt'l' hefulll, nit de anbefallda Expeditio-
nerna med l(orveUen Lagerbjellie och med ett Mörsare
fartyg lr5n Stocld10lms Station, slwla inställas. 

Den 2ä. !(. M. har i N!id <·r h<> 1iljat Prem.-l.öjtn. vid Dess 
Flotta C. A. Pettersson ett !\ rs tj ensl ledi[;het. från den 1 
Oi1 tober för att fortfarand e iJPstrida ordinar·ie Uir<Jrebefatt
ning<-·n vid Navigations-siwlan i Giitheboq{. 

Den 29. 1\. ~1. har i Nåd Pr lillötit, att Seli.-Löjtn . A. C. 
SchönmPij Pr fiir, på er;en hel;ostnad, g<:'nomgå förestäende 
Lärol;urs vid Gyrnnastisl;a Central-Institutet. 

Föriindn"ngar inom Rongl. Afaj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den Il Augusti. Till 1\apten-Löjtnanter: Premier-Löjt
uanterne O. Tnigå rdh och G. llylt en-Cavallius; till Premier
Löjtnanter: Selmnd-Löjtnanterne M. A. Eliström och F. L. 
Andersson. 

Dödsfall: 
Kaptenen vid Flotians Melwniska korps, Ridd. af 1\ongl. 

Wasa-Ordcn, s. M. l{ronb('re den 16 AuBusti. 




