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HISTORISK ST.!TISTISK ÖFVERBLICK AF KEJSEI\LIGA 

0TTOMANISKA FLOTTAN. 

Af J. de i!llartineng, Fregatt-Kapten, 

J det ögonblick, dli Orientaliska frågan sysselsätter allrnaona 
uppmfirksamhelen, och olika åsigter råda om styrka eller 
svaghet uti Ottomaniska Kejsardömets hjelpkällor·, har lir de 
Martineng ansett det vara af stort intresse, att genom tryck 
offentliggöra de anteclillingar och und ... rrältelser, hvilka två 
års vistande i Constantinopel såsom Befalhafvare å ett ör
logsfartyg, berPdt honom tillfälle att samla angående Turid
ska Oottan. Den brochj'l' ban i delta ämne ntgifvil, inne
håller föga l1ände \'ärdefulla detaljer; men då utrym m et icke 
medgifver att bär intaga df'm i sin helhet, nödgas vi inskränka 
oss till en kort öfversigt deraf. 

Före Mahomet Jl:s tid, voro Turkiska fartygen af svaga 
dimensioner, endast tjenliga till transporter af trupper mel
lan föga aOägsna orter. Emellertid känner man att O!toma
uisl•a marinen hart lycka emot Byzantinerne 1330; men gjort 
ett misslyckad! aufall emot Venetianarne under Gallipoli murar. 

Mahomet ll:s flotta bidrog betydligt till framgång ännu 
under hans regering. I Maj 1453, anföll denne Monarl; Con
stan Iinopel till sjös och lands, och han hade den märkbara 
äran att bemäktiga sig denna sköna hufvudstad. Grekland 
och Krim blefvo då inkräcktade, och sedan fyra hundrade 
sPgel hade ankrat uti Otranto-viken, blef staden af detta 
namn jemnad med jorden. 

Under Bajazd Il, Mahomet JI:s efterträdare, vexlade ofta 
med- och motGång; mrn marinen var redan nog stark för 
aU med framuång bjuda Venetianare, Italienare och Spanjo-
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rrr spetsen : den räknade redan tre till fyra hundrade segel, 

och deribland funnas fartyg af nära 2000 tons drägligh et. 

S~>lim, Bajazets son, var emedlertid den första som med 

allvar tänkte på att gifva sin flotia en regelbuaden organi

sation, L vilken dittills saknats; han låt åter uppbygga Con

stantinopels gamla varf, och ut1•idgade skepps-byggeriet med 

myclien verksamhet. ()öden öfverraskade honom 1520, men 

han hade redan grundlagt Solimans lysande epok, som bör

jades med intagande af BPigrad. 

År 1522 förenade Soliman fyra hundrade segel rramför 

ön Rhodos, hvars minrH'svärda belägrinr: väckte så mycket 

uppseendr. Ön var försvarad af den tappre Villers, 

ordens Stormästare. De under af tapperhet han ut

vecklade uti motståodet mot Solirnans trupper, äro nog all

mänt kända för alt icl1e behöfva här upptagas, men han hld 

nödsakad att kapitulera, och egandet 3f 1\hodos, denn~ vill

tiga punkt för hans v:11dP, blef segervinnarens belöning, 

Då syntes i spetsen för Ottomanisila flottan en af XIV år

hundrades ~törste män, den ryktbare Ka1r-ed-Din, kallad Bar

barossa, hvilken ofta hlef Andreas Doria's lycklige rn edtäflart>, 

och bvill!en, biträdd af sin bror, Arondji, lyckades att inkr;i!,ta 

Algier, om bvars bibehållande han föt-såkrade sig, i det han 

stalide sie under sultans öfverherrskap . Det är Kair-ed-Din, 

bland oss liänd unde!' namnet Chereddin, man har an tacka 

fö r Algiers föreoin!} med den, vid norra pynten belägne hol

me, genom en bred stenbro åt vester, hvarigenom. bildades 

en hamn,, ifrä:n livil,ken utlöpte de djerfva sjöröfvare, som 

länge vow en skr.äck för M!!delhafvets sjömän :Och kusLe1'. 

Efter flerfaldiga härjningar och röfverier på Adriatisl1a 

hafvets kuster, och å de öar i Arkipelagen, som tillhörde re

publiken Venedig, satllmanlrälfade Barbarossa den 25 Sep

tember 1838 med en förenad Spansk och Venetiansil llotta 

under Dorias befäl, h vilken i närheten af Actiurus-redden Lan 
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anföll med en sådan framgånc, att endast den inträdande 

natten förrkom ett fulllwmligt nederlac. 

Vid samma tid bemi\ktieade sig SultarH·ns flotta en del 

af land et vid Röda hafvet, ach några af hans befälhafvare, 

h varibland Piri-Rris och Sidi A Ii, upprättade sjökartor öfver 

Medelhafvet, noegnwne för den tiden. 

Efter den förlust Barbarossa tillfogade Carl V framför 

Alp,ier, förenade han sig vid 1\larseille med Frans den I:e; 

han intog Nisa och återväude till Constantinopel, der han 

dog 1546, efter att hafra hos sultan rekommenderat trenne 

af sine redan utmärkte under-befälhafvare, Sina n, Dragut och 

Occbiali. 

Soliman hade nått höjden af storhet. Österrike och 

Venedig betalte honom skatt; Rhodos hade dukat under; men 

Malta reste sig, och dess Riddare förnyade deras tåg på Ga

lererna emot Ottomanerna. För att understödja dem, åter

började Doria fiendtligheterna den 2 Mars 1560, genom in

tagande af Djerhi, nära Tripoli, i spetsen för ett hundrade 

segel; men den J.l påföljande rtlaj, anfölls han af Piale

Pacha och Dragut; hans fartyg förstördes och skingrades, 

och liera Chefer blefvo fångne förde till Constantinopel. 

Sultan heslutade då att belägra Malta; hans gamla fien

der, Riddarne från 1\hodos, som Yistades der och eldades af 

heg::ir att hämnas deras fordna motgångar, emotstodo honom 

med okufvelit;t 111011. Parisot af Valetta, deras Stormästare, 

tviosade hans trupper att kasta sig ombord och fly i slörsta 

oordning med de fyra hundrade segel som ditfört dem. 

Detta var Solimans första motgång, hans död följde den nära 

efter. 

Under Selim II, som efterträdde honom, toe Ottomanska 

flottan en lysande hårund på Venetianarne, då den bemäkti

gade sig dem tillhörande ön <;ypero, men den led uti Le
panta-viken en af dessa m.otgångar, som historien antecknar 
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bland tl!'sS märkvärdigheter, och från hvilliPil Turkiet svårli

gen lillnde hemta sig. Selim låt docli icke nedslå sig haraf. 

!lan öf,ad P sina rnslninear, .återtog Tunis, l11•ilket de Christ

na inkral,tat, och såg deras floila slagen af Occhiali; men 

oaktadt d E' ssa med[!ångar, oaldadl intagandet af Chin och 

Candia, vore de erhållne såren under slaget vid lApanio för 

djup a, för att så lätt kunna läkas. Från den litlen började 

Turlia rnrs malit till sjös att aftaea, och om man undantager 

Pil framcfing vid inloppet till lhrdanPIIerna, och en vaclier 

st rid åtföljd af intagandf't af Chio, hviii;Pt Venetianarne åter

tap,it, har man endast mindre vigtiga hiiod<"Js,-.r elit-r moi

gfinear alt anm ,irl;a tills den mfu·livärdiga fr t- d•·n i Carlo\·itz 

nndH Mustapila Hi!)!), ::; enom hvillien Östnril;e och Pokn 

befriades från den sl1alt tle långa tider erlagt till PortPn. 

En mCII,ti gare fi,•ntl e rustade sig första :!5nr,c·n 171 O p ii 

norra sidan af 1\ ejsardi\ntt'f. En Hysl< esliad•·r visatle sig 

tl r r, och cl ;i utbrast d<'! l.ontirH·ntal-hrig som fortfor från 

1711 till 1754. Und er denna långa tidrqmd försvat:atl"s 

Ottomansila marinen allt rrH'I' och mer; och tl5 Mustapha III 

1770 anså{;, att llJlpresningen i GreJiland fordrade en seg

lande styrha s n;irvaro, för att kunna tyglas, l;unde man docl• 

utrusta 24 ~~·"1'1', hvaraf flera med 100 lianon• ·r, rn~n tle 

voro så illa orp,anis~rade att, oaldadt !lassan-Heis, en af de 

förnä111sta hdil!hafvarnes hjPI!emodiga tapperhet, hlef der1na 

flotta helt och hållet förstörd af Hyssar och Engelsmiin uti 

Tchesm e -vilien. 

Dil l;rieet 1787 i\ter börjarlP, hade samma !lassan-H • is 

lwf:\1 f1fvcn en linie af 18 sliPpp och 14 fregatt1'r, men dPn 

lirartfulle Capitan-Pascha du~ade åtPr under för den skil'l,

lige och tljerfve befälharvaren öfVl'l' Hyska eskadern, Prinsf'n 

al Nassuu. 

Tolf år cl r re fter, öfverförde Turkiska flottan en arm6e 

till Abnkir, och undc"r Napoleons l,rig öl<adc> Turkiet ansPn

li ;i en sin flott ·•· De elrlsvådor som sedermera minsliadP !Iot-
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lan untler Greldsl•a revolutionen, hindratle iclle fortsättande 

af rustning••rne; ocl.sä var den Turkiska flottan ganslw be

tydlip,, då stritlPn vid Navarino egde rum - en kutaslrof 

lili den vid Lepanto och Tchesme. Mt>n Tnrldt"t reste sig 

åter ert Pr denna motp,fing, och ifr5n 1843 hor dn! egt en 

ganska ansenlie esl;ader uti llosphoren. 

flörande drt!;1 hmne, p,ör sie Herr Martineng d!C'n frå

gan, hur-u rnan lwn förldara eu så rik utv:it: att hasti gt er

salta marinens förluster, som icke ens förhindrats af cl<>n 

fördomsfulla vantron hos Turkarne i allmänhet, att vältid på 

hafvet tillhör de Cl1ristna. Det härletlt>r sig derifrån - sva

rar han genast - att oaliladt lelali!ioh eter uti oroanisalionen 
b ~, ' 

oaklndl slumpen, otlut;li!-;heten eller okunni1;helen ofta förhe-

reda ärendena, har tll't varit och finnes annu hos den för

ständiga och aktninf:svårda Ottomaniska nat ionr'n ett starlit 

samhållip,hds-br•grepp, jemte omätliga materit>lla tillgånp,a1·, 

samt en obegränsad rnalit uti styrelsens hiinder.n 

Efter denna korta historik vilja vi öfvergå till deu sta

tistiska del<>n af afl•••ndlingen. 

Capitan-Pascha innehar högsta malden uti allt som rö

rer marinen; han förPr befälet öfver flottan, och bestritler 

sjöministers-embdet. Under hans befid äro omedc·lbart 

ställde: 

Captana-Pascha, motsvarande madn-pr r fekt t> n. (stations

Chef). 

Patrona-Pascha, vanlieen af liniPsk<'pps-ch efs grad, har 

inseende öfvpr hvatl som tillhörer taliline och sreel, fartygs 

drifning och artiiiPri. 

Leyman-Reis, "ller hamn-direktör, ha1' hand om kon-

strul•tioner, viri\Ps-förrådf:'r och armerinp,s-detaljPrna. 

Riala-Pascha, biträder LPyman-Pascha. 

Nazir, förestår admini strativa ljPnst en och räk enskaperna. 

Det fiones dessutom en Amiralitets-konselj, sammansatt 

af Paschar och högre sjö-otllcl:'rare: den pröfvar och ra st-
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ställer egenskaperna och priserna på alla effekter som skola 

upphandlas: den gillar eller förkastar krigsdomstolarnes be

slut, den kan rörvandlas till en högsta krigsdomstol, och den 

afgör alla oförutsedda frål}or rörande mariDl'n af hvad namn 

de vara må. 

Denna organisation ål' ganska enliel, makten är deruti 

föga spridd, och som sl•rirldådan ännu är en okänd sal1 uti 

Turkiet, följer verkställigheten alltid hastigt på besluten. 

Militär-hamnen i Constantinopel är en bassin af mera 

än en mils längd och -~ fransk mil~ bredd, med l O till 12 

famnars djup midt öfver till repslagare-banan, mot hvill1eD 

det småningom aftager. Det är långs kaijen i denna bassin 

vid Pera-sidan, eller F'rankernali qvarter, som såväl de ru

stade som aflacldade eller under reparation varande skeppen 

Jigga i yiuter-lag. Etabliss~menterna för Hottun innehålla 

allt h vad som erfordras för en fuUstiindig arsenal j _segelma

keri, smedjor, gjuterier, verkstäder, allmänna förrådshus, pro

viant-magasin, artilleri-park, lwnstruktions- och mast-varf, 

reparations-dockor, kaserner m. m., allt oårbelaget hvartan

nat, på högra stranden kallad det gyldne hornet. Hvad rep

slageri- och segeldul1s-fabrikerne beträffa•·, så kan dPt icke 

dröja länge innan de förflyttas till samma strand, der utrym

me icke salwas. 

Dessa vrrkstäder äro visserligen ej fria från ofulll;omlig

heter; ty det å.r icke lång tid sedan Turkiet börjat sj e l f till

verka hvad som bf:höfves för en seglande st)'l'ka. framste

gen äro dock l'edan markbara j man hu en f3st vilja, och 

skall säkerligen lyckas att förbättra inrättningarne, och så

lunda vinna ett vigligt ändamål. 

()et fiones ingen sjömakt som eger sådana förträffliga 

skogar, fyllde af konstruktions-virke, som Turkiet. Denna ri

kedom, till öfverflöd spridd på alla punkter i dess länder, 

har gifvit första anledningen till de många varfven. Man fin-
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ner sådane i Hatoun, Vitzet, Sourmeni, H:t•lelwus, Sampsouo, 

Sinope, Erlieli vid svarta hafvet, Gemlek och )smil vid Mar

mora, samt i Bondrona uti Golf.en vid Cos. Uti dessa ham

-nar by~;gdt·s fartyg af olika dimensioner; IU(·IJ i afseende på 

de missbrul<, som icl<e kunde förekommas på · desse spridda 

\'ar(, hafva de blifvit nedlagde, och man finne 1• der nu en

dast viriles-upplag som forslas till Constantinopel, der ma

rin-maleri,.llen för närvarande är konsentrerad, och all 

skepps-byp,gnad verkslalles. Skog till mastspiror finHes i iH

v,nUöd i Valachiet och de öfrige trakterna af Donau-floden. 

Denna marin utgöres af : 
Tre-däds-sliepp • . . . • • • • • • 2. 

Två-däcks d:o . . • . • . . • 1 o. 
Fregatter ar diverse storleka r 

1\orveller af 2~ kanoner 

~riggar ar l s till 20 d:o • 

skonert-briggar ' •.••• 

!{uttrar och exercis-fartyg 

• Last-fart yr, ••••••••• 

Äng-fregalter ..••••• 

J 8. 

s. 
.• l o. 

5. 
J ,. 
a . 

6. 

~-
Ångfartyg af mindre dimensioner • 16. 

Då författaren yllrar sig om personaiPu , önsl1ar han, ntt 

man icke må förrnyckel fästa sia vid hvad tlPrvid l•an vara 

att anmärl1a hiltills, ty styrelsens allvarlica 1ilja :lit förbiitl.ra, 

skall ut~n trifvrl tillrågabringa eo ändamåls r nlit; organisation 

d dta håns• ende. 

Varfs· arbetarn P äro indPlte i tv ä Idasser: J :o. Militär

arbetare, till anlalt>t 1'50·o, äro sliyldiea all tjrnstgöra i tio 

år, mt•n liuuna åt t r upptagas i kriestid. 2:o. Cil'ile arbe

tare, hvilka, undantap,ande nåp,ra H'ayas, eller GrPker· och Arme

nianer, äro till större delen Turkar. Dessa lwmpanier· till

höra ett marin-rt.'P,('rnente; d t- bära till nåeon tl~l dess uni 

form, och utom varfs-tjenslen, stå de und er den Paschas be

fäl, som är chef för detta regemente. 
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Förenämnde marm-regemente är organiseradt såsom VIll 

vår (Franska) flotta. Det är indeladt i fyra bataljoner, ocb utgör 
en effektiv styrka af 3000 man. Hamn-tjensten hestrides af dem, 
och de användas å utrustade armerade krigs-fartyg. Solda
terne äro i allmänhet stort och starkt foll1. Deras l1asern 
är liksom alla dylika Turkiska elablissemeotel'1 väl hållen. 

Tjenstetiden rör dessa soldater så väl som fö1' matro
ser, är tio år; de halva en märkbar militärisk hållning; de
ras månads-aflöning år 20 Turkiska piaster, f'ller vid pass 
sex francs~); deras dags-portion är ganska god med undan
tag ar brödet, som är af mindre god beskaffenhet. Ännu är 
ingen anstalt vidtagen för pensioner, då de lemna tjensten, 
men intet tvifvel är, att sådane snart beredas. soldaterna 
harva flera ombyten af kläder, men man har bestämt sig att 
endast girva dem sådane som de böra bruka framför fienden, 
hvilket onekligen år det va·ckraste och mest imponerande. 

Officerares och under-officerares distinktions-tecken ut
göres af Nicham'•-dekoratiooen, buren uti ett rödt band om-

' kring halsen. Vid llottan består Niekam af ett ankare, om-
gifvet af en lagerkrans; under-offlce1·are bär den af silrver 
och guld; officernrue af guld omgifven af några diamanter; 
o.le högre oflicerarnes och Paschas, äro helt och hållet infat
tade uti diamanter; storleken rältas efter graden. 

Höraode hamo-detaljerne anmärkes att mera än 6000 
fångar hållas innestängde, och utsläppas eller användas icke 
utan till svårare arbeten. 

Ottomanistia handeln bedrifves med fartyg af små di
mensioner, som göra endast korta resor, och kan således 
lem na föga hitrade till kärna för krigs-marinens bemanning. 
Också är det iclie uti sjömanskap de båda marinerue utmär
l•a sig. Flottans matroser erhållas genom rekrytering å ku
sternP, och öfvas der särs~ilt. De inskrifvas vid 18 år och 

*) En francs utgör närmas~ 1'2 sk. Sv. Banko. 
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tjena uti tio, lJ varefter de utgöra en reserv, till förstärkaode 
af flottans personal under krigs-tid . Denna resl'rv bör för 
närvaraode uppgå till 25 a 30,000 man. Den elfektiYa styr
kan skall utgöra 15,000 man och förnyas alla år till tionde
delen. Ehuru af desse, få iiro matroser, erhåller man dock 
bland dem hvad som fordras för fartyg, hvill1a så sällan gå 
till sjös; och som deras organisation är militärisk, \innes 
andra förmåner, såsom vid kanonen och geväret. författa
ren är öfverty~ad, att om flottan blir mera använd, skall 
verkan af deras utmärkta vilja, icke underlåta att af dem 
göra lika p,oda matroser som Ryssarne och deras ~:ranoar. 

Besättningarnes aOöning och röda är lika med marin
regementernes. l anseende till de korta expedilionerne, äro 
födoämnena föga skiljal.tige i sjön och på redden, med un
dantag af skorpor som nyttjas i stället för bröd. Snitlt>n på 
matrosernas ldäder är densamma som regementets, men den 
år gjord med mera sparsamhet. 

Constantinopel har en sjöskola i land, belägen på sidan 
nära Amiralitetet; elevernes antal är 2001 de Ile uti flera 
klasser; ålder för inträdet och tiden för qvarblifvaodet äro 
icke bestämde. Efter undergången tillfyllestgörande examen, 
utgår ungdomen ur skolan, med grad af muhendi (aspirant), 
hodja (civil eller skrifvart>) ell t> r såsom lionstruktioos-elever 
och ämnen till offlcl"rare vid marin-regementet. 

För att undersöka ynglingarnes fallenheter, användes år
ligen ett visst antal af dem på flottans fart y g ; efter slutad 
expedition åt ergå de till undervisningen i skolan. 

Man undervisas uti detta läroverk, i Turlliska, Persiska och 
Franska språken, arithmetik, geometri, algebra, trigonometri 
och navigation. 

Paschan som öfvcr-befälhafvare för fluttans trupper har 
öfverinseende öfver skolan, hvil11en är r ymlig, väl inrällad 
och hållen med ulmårkt ordning. Eleverne äro militäriskt 
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behandlade; de erhålla i månads-atlöning 20 till 40 Turki
ska piaster. 

Då med tiden Oottans högre befäl utgöres af elever från 
denna skola, kan man motse elt verksamt inilytande i bättre 
rigtoing på Oottans personal. 

AHöningen för Turkiska Oottans befäl (beräknad i francs), 

utgör för h varje grad i månaden: 

~ Capitan-Pascha (stor-Amiral) , francs . 
1 Fet·ik-Pascha (Vice-Amiral) . • 5000 
6 Livas-Paschas (Kontre-Amiraler) • • . • 2000 

lä Capacs-Souvaris (Skepps-befälh:re) 700 till 800 
20 Caimacans (Fregatt d:o) • • • • • 450 
24 Bimbacl1is ([{orvett d:o) • • • • • • 400 
34 Colasses (Briggs d:o) • • • • • ' 

18 Mulazin-Captains (Förste Löjtnanter) 

200 Mulazins (Under-Löjtnanter) • • 
400 Jfluhendis (Aspiranter) . • • • • • • • • · • 

100 Bodjas (SI1rifvare eller civile) · • • · • 

52 Imans (Prester) •• • • · • • • • • • • • · • 
40 Konstruktions-lngroiörer • • • • • • • • • • 

350 

250 

145 
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so Liikare och Fältsl1ärer • . • • · • • • • • • . " , 
suteymao-Eifendi är chef för ingeniör-korpsen och ord

nar lionstrut1tions-tjensten: ban är en ganska skicklig man, 
och eger förljenster, som skulle iofordas inom h varje marin: 

k 
• 1 f de nva Turkistia sket•pen ganslw ~ackra former, oc sa Ja va . 

• 1 t farhgen af mindre dimensioner. Sltleyman-Ef-1 synner 1e . 
rendi afsänder de skickligaste af sine elever, all fulllwmoa 
sig i sitt yrke i England och Frankril.e. 

Från en mPdicinsk slwla \'id Galata-S<'ral, lemoas nu
mera årligen de bf1sta eleveroe till Oottans tjensl. Förut bar 
man der endast sr\t främlingar, såsom Italienare, Grl"l1er och 

Armeoi:~ner. 
De nya rartygens inredning år såd3D som i andra mari-

K l r •a pa" alla balterirrne uer noligen brukas. auonerne Ja ' 
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samma h Iiber, men olika längder; proportionerna i master, 
rundhult och talding äro föga sldljaktige andra mariners. 
Voro de bättre l·ållne, samt tågvirliet mindre klumpigt och 
illa <Hbetadt, liUnde man icl1e undgå alt berömma det hela. 
l\len vi böra icke glömma, alt Ottomaniska marinen iclie (~ar 

några koloniPr i aOägsna har att besk y d da; alt den säl·lan 
har tillfälle sammantråfTa med andra uationer·s esliadrar, och 
all dr·n följat.tligt>ll icke lian t<iOa med desse. 

Ett linieskepps besättning iir indeldt uti kompanier ar 1•00 
man, och dessutom en afdelning af mario-regementet för 
garnisons-ljenslen. Man utser och fördelar i mån af befa
renhet och sideldighet manskapet till de sersidlie funklioner
ne, enligt samrna grunder som uti andra mariner, men icke 
med den framgåne, som tjeoslen fordrar, hvilket beror på 
den nationella Oegman, oansedt de äro lydige och undergifne; 
men det cifves omständighder som göra intryck på detta 
lugn; det försvinner och lemnar rum för motsatta och till 
öfverdrift uppblossande !tlerligheter, svära att hejda, oak
tadt den märkbara frameång, hvarmed man börjat att i detta 
land inympa disciplinen. 

För att lernoa kännedom om bemanningen af ett Tur
kiskt krigs-sl1epp, vilja vi upptaga den för ett två-däcks f,inie
skepp och en fregatt. 

Skeppet: l capac-souvari -- l bimbachi. - 4 mula
zin-captains, (qvar!Prs-chefer). - 8 yusbachis, (kompani
kaptener). - 8 mulazins.- 8 mulazin-sanes (sekund-löjtnan
ter). - 6 muhendis. - 6 hodjas. - 3 fåkare eller chirur
ger. - l iman oc.h 900 mans besättning. 

Fregatten :" l caimacan. - l colasse. - 3 mulazin
captains (qvarter-cbefer). - 4 y•usbachis.- 4 mulazins.- 4 
mulazin~sanes.- 4 mul'lendis. ·- 4 hodjas. - 2 läkare eller 
chirurger. - 1 iman och 4 till 500 mans besättning. 
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Den j grad näst chefen varande o[(]ceren, henämne5 
Ekemgi-captain; han har inseendrt öfver disciplinen och 
sl1eppshållningen samt ordningarne ombord. 

Mulazin-captains äro endast på de större skeppen 
qvarters-chefer och befalhafvare å batleri <' r. Yusbacliis äro 

befälharvare öfver kompanierne, mrd slq·ldighet att under

visa dem; de äro qvartcrs-chefer å mindre fartyg. 

Uti vanlisa tider underhåller Ottomaniska flottan statio
ner vid Tripoli, Smyrna, på kusterna af Albanien, Rumelien, 
Syrien och några punl;ter uti Archipelagen. Man bildar dPr
ar den eskader eller division som uppehåller sig till ankars 
i Bosphoren under dessa tider af året jemte eH rörlig styrka, 
vanligtvis kommeoderad af Capitan-Pascha, IJVartill kommer 

statens ånsfartyg. 

nosphors-esliadero utgjordes eol. Hr de l\Iartinenp, sistl. 
Juni månad af 2 tre-dåeks och 3 två-däcks linieskPpp, 10 
fregatter, 4 korvetter, 8 briggar, 4 större och 4 mindre äng

fartyg. 

sednare underrättelser öfverensstämma härmed, då de 

uppgifva denna eskader alt utgöras af: 

Mahmoudie 120 kanoner, Amiralskepp. 

Meshoudie 120 d:o. 

Peiki-messeret l 00 d:o. 

Manhoudie 90 d:o. 

Nourestie 80 d:o. 

Dertill 7 fregatter om 60 lianoner; 8 lwrv C'tler om 20, 
och 6 briggar om 20 kanoner; 3 skonertar om '12 kanonrr, 
1 skrnf-frep,all (Mn!Jbiri-Surrr) om 22 kanoner, och 9 min
dre ånBfarlyg. Denna eskader har sedermera blifvit tillökt 
med den Egy pliska; 2 liniesl<epp; 3 fregatter; 4 korveller 
och 12 brip,gar; 3 ångfartyg; denned skulle förenas två skepp, 
Teschrifle 100 kanonl'r och Perka-Zafer 92 kanonrr, hvil

!.d gör 11n samlad styrka af 2102 kanoner. 
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Turkiet sintlie säledes, om sä fordradl's, kunna ästad
liOmma en styrka af l O tre- och tvn-daclls liniP.skepp, 15 
fresatter, 8 korvetter, 10 briggar och 8 ångfartyg af större 
dim ensioner, tillsammans 51 krir:s-fartyg, bemannad af 1200 
officerare och 19000 matroser. En dylik styrka kommende
rad ar så utmärkta Amiraler som Achmet-Pascba och Osman
Pascha skall - säger Hr de Martineng - veta att ärofullt 
uppfyll a sine skyldigheter. 

Redan för flera år tillbaka, har Tudiiet insdt nödvän
dighet en att ega en äng-marin, och dess styrelse u-raktlåter 
ingenting för vinnaodet af detta syfte. Ensldlte bolag hafva 
förut underhållit kommunikationen emellan hufvudstaden och 
åtskillip,e all:iss na ställen. Nu är rrdan militär-marinen i till
fälle alt sjelf besörja den; och snart skall man se stor-Ber
rens befallnincar spridas till de allägsnaste delarne ar hans 
ländrr cenom delta säkra och skyndsamma fortskalfnings
mrtlel. 

Flere ingPniörer äro afs<inda till England och Frankrike 
nit in stnd, ·ra syst<'mr.rnP för macliioc!r till propeller; emed
lertid sili.Pr man genom arbetPo uti vPrkslåderoe i Constan
tinopt'l liomma dPrhån att liunna reparera machinE'rier, men 
fmuu har man iclie uppnått säkerhet deruti, hvilket dock 
sannolikt •·j lian dröja längP. 

(Annales de la Marine.) 

LÄROBOK UTI NAVIGATIONS-VETENSKAPEN. 

Af C. A. Pettersson. 

Från tr·yr'kf'\ har nyligen utlwmmit en ny lärobok uti na
viga.tions-vt! Prlskapen, utarht'lad och utcifven af låraren vid 
Götht•borgs navieations-skola, Herr Premier-Löjtnant C. A. 
Pettersson. Hr dan länge har E. af f{lints läroboli, varit den 
som nlf'sluhnde anväudts vid navi{lations-undervisnineen i 
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Sverige, ocb oaktadt de verkliga eller förmenta brister man 

funnit bos den, kan det likväl ej neka's, att den i allmänhet 

väl uppfl·llde sitt ändamål, för den tid den var skrifven. 

Velensliapen förblifver dock ej stillastående, utan den 

ena upptåcliten följer på den andra; instrumenterna fullkom

nas och nya, vigare methoder framstå och undantränga de 

gamla. Derföre kan ej beller en lärobok vara lika användbar 

under en längre följd af år, oali!adt den alltid bör kunna, 

på ett tillfredsställande sätt, framställa vetenskapens första 

grunder. Den lulllwmlieare konstruktion ma.n nu gifver åt 

såväl seglan.de som ångfartyg, och livarigenom man med dem 

lyckas uppnå en hittills oerhörd hastighet i forllwmst, gör 

det äfveo nödvändigt., att, oftare än förr · \'ar vanligt, sölw få 

säkra bestämmelser för navigeringen, och derföre har man 

också på sednare lider, bPmödat sir, att uppfinna vip,are me

tiJOder för de Nautisl•a prohlemernas lösning, sam! att mång

faldiga ulvägarue att, med säkerhet kunna finna sl1eppets 

ställe. 

Det är lil;väl ej nog för navigatören att när som helst 

kunna bestämma sitt ställe, samt uträkna de lmrser och di

stans:er, som med kortaste väePn kunna föra honom till sio 

resas mål. Många omständigheter kunna · göra att, om man 

söker följa den kortaste vågPn, bli•· resan betydliet fördröjJ, 

och mången gånp, kan det il1!räffa, att man omöjlieen kan 

komma fram p!i denna väg. Såsom hiir!ill mest verl;ande 

orsaker, må anföras: rådande vindar och strömmar, h vilka 

alltid måste tagas i beiraiiiande vid navigeringen. Det är 

derföre nödvändigt att navigatören har åtminstone någon 

liännedom, saväl om theorien för dessa elementer som deras 

11llmäuna förhållanden, synnerligast på de stora Ocean-vä

garne. Det synes derföre nödigt, att en lärobok i o a viga

tioos-vetenskapen äfven innehäller dPt angelägnaste deraf, 

jemte sådana allmänna anvisningar för navigeringen öfver 

Oceanerna, som den erfarenhet man nu eger, kan berätliga 
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till att gifva. Dessa fordringar bar författaren på ett för

tjenstfullt sätt uppfyllt, och tveka \'i derföre ej att uttala 

den öfvertygelsen, att ifrågavarande läroboll innehåller allt 

det vigtigaste, som vetensl1apen i sitt nuvarande skick bar 

att erbjuda navigatören, för att pä ett fullkomligt sätt utföra 

sitt maktpåligcande kall. 

I anseende till uppställning och behandling ar sitt ämne, 

har författaren gatt en helt ny väg. Genom en gemensam 

inledning, andra benämningar på navigationens begee huf

vnd-afdelningar, samt slutkapitlet om navigeringen och jour

nalen, har han försökt att bringa i närmare samband dessa 

begee afdelniogar, IJVilka bittills afbandlats såsom tvänne 

särskilda vetenskaper uti samma bok. Man behöfvr.r endast 

tänka på definitionen på navigation, för att finna huru orig

tigt det är att äfven lwlla en blott afdelning deraf fö1· navi

gation. Man kan Jatt göra sig t•eda för bunt en sådan oe

genlli[:het upplwmmit. Ursprungligen utsjordes nemligen na

vigationen endast af den nuvarande besticli-methoden, hvar

till såsom ett <>hetydlip.t hihang kom Lati!uds-beståmme!se 

genom en meridian-höjd af solen. Drt!a bihang har, under 

tidernas lopp så småningom växt, och är uu mångfaldigt 

stöne än den ursprungli::a vetensliapen, som det oaliladt 

fått bibehålla sitt numera oPgentliea namn. 

Genom författarens uppställning af sitt ämnP, bar detta 

bihan~:, som eeentlic en innefattar de astronomiska methoder

nll, fijlt sin behöriga plats, och kan numen endast anses så

som en integrerande del af navig_atlonen i sin helhet. 

Uti inlednineen afhandlas himmelskropparne samt deras 

skenbara och verkliga rörels P; årstiderna och tidmätning; 

Jordens form och s!orl•~ k; Par.dlax, Hefraction, Ilorizontens 

dal ni ng; Meteorologiska instrunH•n!er, Ocean-slrörumarne, 

Passad-vindarue och OrlianPrnP; Handelsvägarne samt jord
magnetismen. Navieationens första afdelning eller 11 0rtbe-

stämmelse till sjös genom Bt>s!ick-metl10deu11 innefattar först 
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beskritning öfver de vanligaste Nautiska instrumenterna, hvar

erter författaren direkte öfvergår till Bestick-rälwingen, sjö

kortet, storcirkel-segling samt ortbestämmelse i sigte af land 

(landkännings-segling). Sednare afdelningen eller "Ortbe

stämmelse till sjös genom Astronomiska Observationer11 bör-
; 

jar med beskrifuing öfver de om skeppsbord brukliea Astro-

nomiska iustrumenter och ephemerider j h varefter Latituds, 

tids, Longituds och missvisnings-bestämmelser fiilja i vanlig 

ordning, samt slutligen allmänna anvisningar för navi~::eringen 

och journalföringen. Flere methoder äro nya, hvaribland 

siirsldldt må nämnas den för mån-distansers korrigerande 

efter formlerna (Il), ett slags approximatioos-method, som 

likväl i noggranhet täfiar med de stränga lösnings-metho

derna. Med endast 4-decimaliga logarithmer, och med bå

garne endast uttryckte i grader och minuter, lås sanna di

stansen noga på sekunden. Methoden i Art. 125 att finna 

Latitud och Longitud samtidigt, tillhör älven författaren, men 

tyckes vara alltför besvärlig för att vinna något allmånnare 

användande. Föröfrigt har författaren fulllwmnat åtsliilliga 

äldre methoder, såsom t. ex. all finna arståndet till land, 

genom mätning af höjdvinl>eln för ett objelit, hvars höjd öl

ver vatten)·tan är bekant j ilfvensom m et h oden Art. 112 att 

finna tiden samt fjerde methoden att finila kompassens miss

~isning. 

Efter denna öfversigt af bokens innehåll, torde det vara 

j sin ordning att nämna några ord om förlattarens säll att 

behandla sitt i1mne. Den stora uppgift ban försökt lösa, har 

varit att med slörsia möjliga korthet och tydlighet, konsequent 

genomföra den plan han utstakat för siE, och nekas kan väl ej 

att han härutinnan lycliats i ovanlig r,rad. Det må dock med 

skäl bet vinas, huruvida dd analytiska framställuioessn\let som 

författaren valt och strängt vidhållit, alllid är lika lämpligt 

för en lärobok, som egPlllligen år afsedd för sådane pPrso

ner som förut enda&! ega ringa matliemalisk underbyllgoad 

och del'före hafva svårt att fatta analysens korta raissonne-
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mt-nter. ~nligt vår åsigt, bör i en dylik bok den strängt 
ntensl•aphga formt·o öfveq;ifvas, da ett mera liiltfatlligt, ehn

r.u kar~~ke eJ rent vetensllupliet framställningssålt erbjuder 
s r ~::. Sasom exempel härpå, må anföras förfalt arens sätt att 
beliandia de i bes tick-räknine eu förekommand e problemerna 
el ler de gumla, sfi ~allade Paraii,.J, MPdel-latituds och växan~ 
de methoderna; lll'arvid förfallaren utp,år ifrån vissa funda
mental-equ<t1iont·r och deraf analytislit l~<irled er andra som. 

uttrycka relationen Pn·rPIIan aila de, i dem lörekom 1;1ande 

quanlllcter . Ur VdPnsl>aplig synpulllit betraktad! hvarken 

liUnna eller vilja vi göra något inli~st häremot, u~en vi tro 

att eleven ej slwll Hona detta sätt alt gå till viiea hv ar l1en 
så fatt eller åskådliBt som det gamla. l sjelfva ve;ket tord e 

väl ~j Honas nåt;ot enklare medel att åskådligt fii resttilia alla 
förhallandeu, emellan de i bestick-räl,ningen föreliommande 

quanliteter! än genom 2:ne, med hvarandra lil1formiea triang
lar, om hvilka man blott beböfver veta hvad hvarje sida skall 
föreställa för att med ens inse dem alla. 

Så vidt vi kunna Lilla meuingf'll med ifrå gavarande ar
betes utgifning, har dd hufvudsuklig en varit den, att ersåtta 

Klrnts lärobok vid undHvisuinB•·n i navigations- skolorna men 

d:r·jemt.e att tjena såsom en dap,lig handbok och hj el~reda 
for navigatören. Enda s~ttet att afvöra huruvid a boken är 

fullt .tjenlig att bPeaena vid unde;visningen i dessa skolor, 

tro VI emedlert1d vara att begagna den en termin J->å försöl;. 
Det är dock rrd ~ n betydligt vunnet, om eleven, då han för
~ta gången får se en ny läroboli, ej blir förslmi ckt för den 
l an"seende till dess stora volym, t•ller synhart krånr,liga in
nPhall, utan fattar den tanl1arr, att "det dPr t yckes ej vara 

så svår:t
11

; och jus~. "denna talllie fattar man ovillwrligt, då 
man far se den Jfragavarande liiroboken. Börjar man då 

l ~soiugen med tilllörsip,t, sa hinner man snart att v:inja sig 
VId författarens framställningssätt, och skall snart finna att 

det med lätthet och utan n5 1p·a omvägar, leder till en siiker 

kän.nedo~n af ä1~1Hef. Författ~ren har uppejort en fördelning 
a.r mnehallet utr 2:ne kurser, för högre ocb lägre naviga
tions-examen. Begr,e må emedlcrtid anses såsom maxima 

för Sjö-OfHcers- eller Kofferdi-Kaptens- samt Styrmans-exami
na. Säsorn mindre oegentligheter kan anmärkas, att på nå
era ställen blirvit använda sädane vetenskapliga termer som 

man ej kan pårälwa alt eleven skall kunna förstå hvad d~rmed 
menas; t. ex. Ellipse ns polar-eqoation; en punl>ts co-ordi
nater m. Il . dylika . F'ör ölrir;l synes bol1en var·a ovanliet fri 
från tryckfel, samt med värdacJt trycli, och lydönska vi för
fattaren att bafva åstadkommit ett arbrte, som vi utan tve-

4 
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l, :,n ,1nsl' !.unna täfla om fiir <>!r:!dd mr-d t!P hiisla af samma 
c. J[. "l :q; . ------ - - . - - --

l hnn AG AF Sl\RIHELStm fH,\N EN Å FRANSKA FLOTTA~ 
l LE VANTEN TJEI\STGÖR.\ NDE S VENSIC SJö-OHICER. 

B e i k o s den 17 Dec. 1853 . .•.. . "Napoleon" är del bås la 
ncl< mest snnbbg5entl e sl. •· pp som linll !iunas. !Jet har UO 
1·.:\ll on ..r, m:; l'hin u! U50 hii,:tl.ra l!t·r, gör i rned• ·ltal 12 !inop, 
m ;·n har do rl; giitl 13 mil, och sq;lar ga nsl.a vf1l, hvilliPrl 
viils Pp,ling sl.ulle ännu m <' r iilias, om tid hade brunn för 
s!.rulvt'llS upplyftande, som de tl~;,le andra iinp,si>~'PP· För 
n:l rv arande finnas här blott 2:ne atlgf.liPpp: "l r· ChariPmagtH:
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t'- U Ii. ~50 hästl;r. (af F:;;nsl,a !lottan) och ~saos-Pareiln 7-i 
Ii. 350 liästl.r. (af Ell[;Pl sl.a Ooltan). Charl~maene gör i me
delt:d 8 l,nop i luunt väd <·r, ~q;lar utm3i hl v;il, men rullar 
myclit·l i svi1r sjö, su:;onJ vanlip,t1is alla 'ld ·pp lllt 'd rätt upp
s lå'> 11 Je o id of'. Il d · liar bruun Iii r s!, 111 II'<'IIS ll p pi y ftande. 
Sans-Pan·il är litd, ml'd infailanJe sidor, och sil trår1et, ntl 
det på däcl, ej har h3uoner. IJd gör t·j rn• r än 6,5 lwop 
:ned finp,a, sq~iar i\f\'<'11 mindre väl; har brunn; macliin<'n 
hur ~ c~ li ndr, ·r, rörli::l· JUL'd v r Ivar för shrui-axv!n, 2 linu
pannor af lioppar, och bdirlller sip, aht c·rsl i fa1lygd. Cl;;;rle
maPnes maehin har 4 cvlindrar iclie rCrlir:a, Sö m ma nlvex
linz som S.tiJS-Pareil, 4 ·panno r ,,r jern, Ol'il är r lasl'ratl ;d,
ter om stormas!PII . 
• . • . . • Fransl·a och Ene~lslia eshadrarne h n.li' ;dr B• ·sica (!; \ :,r
est vi varit t ill allliars sedall dt·n 20 Juni) dl'tl 2~ OldiJb\·I' 
tl. 3-5 p:i morgon en med motvind, bop,,era:!P nf flllelarty
gr n. Vinde li var Pil- a tvh-refvad m;irs-s <·p,•·ls-lilllljP, men 
som d<' Il mot mi ddag IH'ty d l:t: l tillväxtr) hicf1 o ,.:~;, ~d.OJ'J'l'Il 
ll t• ·d ilnr:båtarn ~' , tvunene a ll anl. ra llin~ s [,us!<·rlll' i Dard ,<
Iit>tkrne, vid de 11 l11ita fl o ck;~rue 11 pfl p,od anl;aq;r tJ nd, n~t• d 
u ndatilag af la Ville de Paris, so m, bog s ~radl af Napoleon, 
forl s; t!lt! sin v;1p, med 4 a i) [-'IOPS !'ur!, O:Jt.t .. dt den l ttnsl 
h~illlga tre-refvade miirs-sq; el-liultjen, och anl.rnde samma 
tiat: vid Gallipoli. De andr" slieppen l.unde ej liirri\n h da
ga r der eftt-'f fortsätta siu va:~ till Gallipoli. 

Bei1ros den 26 Januari 1854. [J ndl'r a!valdan pfJ 
slil'ul-sliPp pd Napoleons illlh <Hmt, lortL;r j ;q; att ljf·Jistgöra 
ir Henri I V, sedan jag e r!1fill<l ordres all t' lllharliera ii dd 
Ui r sln ~ mnd~ li d dt· ss liit!, o mst. 

De lör Pnade Framtia oci• Etq: elska t·s h.Jtl rarn e, 18 linie
shj> p och 10 ång-frPgall ,·r n:. rn. segladr' d r•n l~ Jan.uar! 
fri\n Sin op ~' , hvanst vi 1aril s•·d" n den l", lör att atPr 'wr,a 
i llosp iJ u r <' ll. !Je 3 Ell !1 f'isl. a ocl1 Fran sliJ i\:q:-liiJi o !.Ppp och 
3 fr e t; a ttcr, s o m d rn !,~ " l .i! ! . !, tll l:.:dr · ~, i i '" l';·, för a ll N.hor -
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tera 4 Turhisl.a 5ng-frrp,atter mrJ ammu nition till Tr t uiwne 
och 13alnm, illc•iliOl11IIIO d('n 15 med de 4 Turiiiska Frr·gallt"' rlle 
Jräo namnde pldlq•r, oel1 de sistnämnde fortsatte samma a!: on 
åt.Prresao till Uo , pliCH'Pil, jPmte 4 af våra freeatler. Vid lilt' 
afsPglinr, fräu SiiiopP, livarifrån vi dels lil'v>sade Jrls bld\'0 
bogserade, anmärlites att de Engelslia s.lil'ppP;l vtwno till 
lofvart btillrP, och l.qssade blilire än de Frunst.a, mPd dt•n 
d ä varandP labra hr a m- seg~>ls-kultjeo. De Fru n s l. a och En-
grlslia flngl'artyr,r•n boes~:ra lilw bra. [)5 p,J,adr<~rne voro 
komne till sj ös, hilde~de J e sig på 2:oe lwlonn<· r (\indeu 
Ostlip,) l'rans t.a fl o ttan till venster, dPn Enp,Plslia till hiig<· r ; 
om natt en fi ol; o vi lll o tvind och [iryssade, hvarm ··d forlsatt •·s 
under tre dy :~n, d r· rurtdl•r vi om nällernP bi!w höll o ordnin
gen s5 Hl l elit'! som m1ijl iet var, och i da t:ni11p,en h varje s!irpp 
på sin post. Den 20 om t~ f l onen Onp,o vi god N. N.O. VInd, 
oeh styrde t'!liOI Bos pliOI' PIJ, vinden f'ris!,ande, In " il alllid !11Fd 

Vilcliert vädf•r . D< • Ftil!Jsl;a sliepp t·n Sf'!',la h C1 llre illl de En
gelslia i my ch d l t is!, bram-segels- och It l;!rs - s<•:;,·ls-l.lll!jP, 
äiHu bidevi11u; lilialed,·s med rum vind. I båda flotto rne 
ia!dta:~rs p,od ordtJing vid distansernP nndan ta{' :JIIde Ftirlf·l
slia sl;epp/n Trnfa1g rrr ocfl Belleroplzo~, solll se;:la dulig"t, ';le h 
knappt lörmä lotj.. de öfrige. Det sist anl,om na E"t:"l sl<:l 
slieppd Agamenmon vis:Hle sig som d<·n bäste seglar<·n i 
Enxels!ia llotlan, och rrfir utmärlit väl och sä!iPrt m ed å11oa 
Dd :i r <>Il myckf'! sta'; 111, rymligt, vacliert och i n Ila afsee';l~ 
den utm;iil,t s~. r·p p. Dern:.ist äro the Queen, Vengeance och 
Albion de 111fSt utm:ir!i!f·. De lr311Siia sl.•·ppen äro alla eoda 
segtare; de bäste äro doc!, Henri IV och Charlemagne. 

Fran ska slieppen haf'va docil ~:del större sq;el-area än 
de Enp,elslia. Med den goda vind som vi erhållit, anlände vi 
till !3o:;phoren den 22 !d. 12. Vid iose1:li nf!"O slöt Enge lsl.a 
esliad <> rn, redan oflgot eflerblifven, sir: på rn li nea r· ll n df' ll 

Franslw, och i dess l.iilvattrn, !ör alt Pj trfiii('; :JS i llo sph n
rt>n. Vi pa>s<'r,,.JP först Bujnk Dere, hvare :> t Tnrldslia och 
Einptislia flottorne siiids e iiro till nnl1ars, och hvar vs t de 2 
Enerls!ia flllg.\liepp<·n n n ii ro an lirade. J),• ö frige ! 6 she p
pen !iommu till aitliars, det ena efter tlt· l andra på sam m ~ 
platser, der de fiirnt li\r;o, i bU[! len vid B•·ilios. Der voro d:\ 
ytterlieare fri! n En gland anl:"111de 2 5n e-frP(;;dtr r och r·n i\ n::
lwrvett, och fl e re Enr,elsl;a fartyg hitva ntas ytlerliear<'. r 
d •· ssa da1:ar anlwrnmo jemväl 2 Frans[;a i\n e -freg:Jttrr. frans 
IMII11i<'Il l;eg;'i;rta 5 a G af deras Jast-l,orvd!rr, för alt fri\n 
Touloii hill'lit'a i'<• rrfid ,·r ~r alla 'hf'. Sl··nkol levPr<Tns till 
bnda flottorne al ldip :ni\nnPn pfi s!:11ld, iiii'PIIsorn lärsid l;iitt, 
bröd m. rn., S<llll tJtgifvl's alla da1,ar. V:\dret v:1r 1:aib l!a 
mildt uud1•r v5rt vistande i Svari ii J!a fv <t , i synnerh~l i d Pn 
östra delen. Vid Sinnpe var lilimat<'t som mit!! i som rnar r-:·n. 



Tabell öf'ver Räddaing·s·§tationeruas verb:samhet å Danska kuste1•ne *). 
!+::-

-----·- - --- !+>-

' j stationens l Det strandade l l Antal räddade l Medelst hvilka 
Ar och dag. namn. fartygets namn. Fartygets hemort. menniskor. apparater. 

1850 och 51 Under stationens inrättande räddades från särskilda l 12 menniskor. l Raketapparat 

intill Juli fartyg. 

1851 d. 1 O Juli Ty bo Rön. skonerten Astolf. !;Göthe borg. 5 dito. Raketapparat 

d. 29 Okt. Flyvholrn. Briggen Charlotte. Gefle. 13 dito. Raketapparat. 

1852 d. 15 Aug. Sönder Lyngviig. Briggen Aaltaa. Christianstad. 13 dito. Raketapparat och 
Räddningsbåt. 

d. 4 Okt. l Sönder Lyngviig. l Skon.-I\offen Sva- Grönningen. 8 dito. llaketapparat. 
nette Gerbardine. 

d. 28 Ol1t. l Kandestederne, l Skon. Concordia. , Norige. 2 dito. Raketapparat 

använd i Aalebeks-
bugten. 

d. 9 Nov., Henne Strand. Koff. Freundschaft. Ribe. 3 dito. Raketapparat 

d. 20 Nov. Lönstrup. Skonert-Kolfen Grofin. 4 dito. Räddningsbåt. 
Frau Antine. 

4853 d. 34 J'"· l KIHmölloc. Briggen Lucina. Memel. 9 dito. Haketapparat. 
d. 7 Juli Bierregård. Galeasen Haabet. Sönderhoe. 3 dito. Raketapparat. 
d. 1 Aug. Bloldmsene, an- llriggen Tagus. Newcaslle. 10 dito. Håddningsbåt. 

\'ånd vid Tranum 
strand. 

d. 16 Aug. Löl!ken. > Danska Fiskarebåtar. 7 dito. Räddningsbåt. 
d. 5 Okt. Klitmöller. Briggen Herbert. Scm borough. 9 dito. Baketapparat 
d. 5 Olit. Agger-[(anal. ilarksl1epp. Adonis. Drammen. 9 dito. Räddningsbåt. 
d. 20 Sept. Rönne, Bornholm. llriggen Unna. Montrose. 8 dito. l Ral1etapparat. 

Summa 115 menniskor. 

*) I de 2:ne föregående lrgångarne af Tidskrift i Sjöväsendet, har Red. dels redogjort för de åtgärder som i Danmark 

blifvit vidtagne fd1' räddande af menniskolif Yid skeppsbrott, medelst raketapparater och räddnings-båtar, äfvensom fästat upp

märksambeten på angelägenheten att dfven inom fäderneslandet dylika räddnings-apparater må anska ffas, och såsom bevis på 

den framgå ng h varm ed såväl roketapparatcr som räddnings-håtar begagnats i Danmnrk, har Red. trott det vara af intresse att 

meddela o Ivanstilende Tabell. Af denna visar sig att 72 menniskor blifvit räddade endast medelst raketappara ter. 

Jo!::. 
CJ< 
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Jl v a rj e !t a n d a. 

Engelska Flottan. Tvenne 80-lwno n-sliepp, Orion or h 

Repulse, l1afva blilv1t förseJde med 600 l1ästars macldiJI·r, 

och för detta äudamål förlängde, livarigenom l;anou-an!Ji e t 

på hvardera sl;epprl linnnat ölias lill90. Frf.'galtc·rua Pylades 

och Curacoa hafva blifvit förs edda m ed 350 h~lslars machi

uer, samt Korvette1na Harrier och Falccn m Pd l on Iinslars 

machinr1·. Fiir Drottning Vietarias eert. hc,f;ag nau d<' ;il' t>ll 

Il)' äng-Iiorvett llllllr·r hycgnad. Den är 3~0 Eneelsl,a Iot 

låue, n fislan helt och hållrt af maho~ny or h bY GGd r nlip,l 

Jiagona l-p la n li-s y st f' m e t. 

Fis/r-fabrik. lluninguens l1sl;-fabrik äro nyliGPil 2HO,OCH 

zislia sjöarnes foreller, alla väl rnocnadt'. IHs :;a 

fördelas inom olilia d(•partementer och planteras. 

f• HO 

"" 

Amerilwnsli uppfinning. Tvenne vigtiea uppfinnincar liira 

nyligPn vara r,jorda i Ameril;a. DE'll första nr en macJ,in för 

alt ulhol/,a lilippor, hesfående n f E' l! antal rot~rande stfil

blad, satte i J'i\rPlse mPdelst ånga, l1vill.a söi,d~'rsmula dPJI 

hårdaste stenart m ed ocmotst~ndlip, förmåca. Den andra 

uppfJnnin[lell f1r en djlieri-apparat., hvarigenom en el/Pr 0Pra 

penoner liunna nedstiga på l1afsbotlnt>n och förlljllu sig d l'r 

telter behag. DelliiU inrättnings förm5ga liir erunda ~it: p5 

:;;Ull manpressad luft, p,Pnom hv:~rs ulvidt:uinp, man efter be

l,ag 1.:111 höja e/l" J' s[tnl,a apparaten, och mrd vlsl tlrap,car 

tH' h rep förO) tla sic ifrån ett ställe till c t t annat. 
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S.HDIA~DRAG AF ÅTS IOLLIGA f{ONGL. BREF, FöRORDNJN

GAII, GENERAL-0RDEH M. JH., UTG.\NG!\E FR1N $JÖFÖR

SV ARS- DEPAR'fEMEl\'l'ET. 

(l\ongl. Ilrcf.) 

Ja n. df'n 13. t\. ~l. Nådiga fört·oklifter ang. mönstrine och 

möte innevarande är mtd bevärings-maoskap tillhörande 

de lloltan tillsiaene bevftl'ings-områdeiJ. 

s. d. 1\. M. Nädiga förordnaoden i afs ee nde på mönstring 

ocl1 miite illllf!VarandiJ år m ed bev:irings -s l•yldige inom 

131dinue 131 1. · 

S. d. f(. ~l. bar li iliilif, alt en liOk- och dislillerings-appa

rat, efter en af Kaplru ~Jel;anilws Sassc uppejord ritning 

rår för liui es keppet Carl XIV Johan förLirdigas vid lJoUan~ 

,talion i Carlskrona. 

Den 27. K. M. Nådip,a ftires lil i fl t' r an p,. General-mönstring 

innev. år med Oottans 3åtomanshilll inom 4:de distriktet 

samt Marin-Regementet, :ifvensom ~latros-, 

SI,Pppscosse-J,ompagnic·Jna. 

( Ci encral-Onl er ) 

[\;,nonier- och 

F<'hr. dPn 6. K. ~l. har IH·I'iljat Lols-Löjtllilllten vid lJmeå 

fördPining Gadelius 3 månaders tj <" lloll edi:;het, s:11nt Selillnd

Löjtuanten vid !lottan Ileil eday t.i manaders lj< ·nsllediuhd: 

d,·n förre: till skötande af egne allgt·ldt.:Pnheter, och den 

S<'dna rc för vårdaneld af hels.tu. 

S. d. !C M. har tillåtit , att StoC'I,hnlms liins !Inshållnings

S:il lsl.a p får beeaena Pit lampliet mindre l;ronaus fartye för 

Ulld ersöl, nine af fiskerierna i Stocbholms sldiq;ård. 

Den 7. fL M. har befallt, att 31ekinge läns bevårings-man

&liaps vapenöfningar sko la bö1·jas den I 7 n;istl;. Juni samt 

lorlf;;ra i 14 dap,ar eiiE'r till ocl1 rnc·d den 30 i samma 

m:J,Iiid; u1 u sil d;an må ste exerct·ras i 2:ne afdcln 111 1:ar, 

si,al/ l :a aldeluingen ö/v .;s under för,'niimade tid, oc.h den 

andra inrycka i läcret dl'n l:e och ulryclia den 14 Juli. 

Den l U. [{. ~l. har beviljat 1\aptrn-Löj.tnant !'\alt och Duo 9 
' 

u 

llJDilildvr, lj Piblltdit;IH l att 5 5ngfartye iJI;a iJ1rilies sjöfart. 
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Den 13. [{, M. har tillåtit Premier-Löjtnant~n vid Gollan 
Boy att bära den af Fr~nsmännPns KPjsare honom förära
de RidJare-del;oratiou af ll~ders-Legions-Orden. 

Oeo 17. IL M. har bevilja! sekund-Löjtnanten vid flottan 
Petn\ tjenstledighel till den l Oktober, att inom 1\iket 
sköta egne angelägenheter. 

S. d. [(. M. har befallt, att hl'sii!lnin!ren för linirsl\epprt Carl 
den XIII sl1all uteö1·as af 71 O man, h v ara f Chef': l(ommen
dör-[(aptenen och Riddaren Meister, samt SrliOnd: l(apten 
P. F. Ha lerman; för linieslirppet Prins Oscar fi(i6 man, 
Chef: [(ommendör-f\aptt>nen och HiddarE'u Fril>. Ruuth, samt 
SP!wnd: [(apten-Löjtnant Telosius; för liniesl,eppet Gustaf 
den store 666 man, Chef: 1\omnwndör-I<aptenen och Ridd. 
Löwenboqr, samt SPkond: l(apten Napoleon Åt1mansson; flir 
fregatten Engenie 340 man, Chef: l\apt1•n llredstr{lm, och 
SPkond: J(apten-Löjtnant V. [{teman; för 5nt>,-li0rvetten 
GPfle l (;2 man, Ch d: KommeiHliir-KaplPn och H id d. von 
Diedrichs, samt Selwnd: [(apten-Löjt nant J. Melandl'r; för 
ång-l;orvetten Thor 125 man, Chef: Kaptenen och 1\idd. 
Lagerstrålt>, Sel;ond: Rapten-Löjtnant Stuart, samt för [(or
vetten Janamas 138 man, Chef: Raplen Lav.~n, och Selwnd: 
Kapten-Löjtnant E. C. Cramer. Alt besättningen för I ba
taljon luuwnslupar, tillhörig Stocllholms station, skall utgö
ras af 552 man, hvaraf Chef: Rapten och Riddaren nassel
berg; för ångfartyeet Gylfe 46 man, samt för ångfartyget 
von Sj'dow 31 man. 

s. d. [(. M. har befallt, att ång-lwrvetterne GPfle och Thor 
samt åogfartj'gen Gylfe och von Sydow skola förses med 
proviant och utredning för 3 månader. · 

Föriindt·ingm· inom Rongl. lJfaj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den 2 Febr. Till Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnan-
ten C. V. Ankarcrona. 

Dödsfall: 
Vie'.! Advokat-F'isl;alen, Amiralitets-Auditören Grefve E. 

A. af Pulie, den 7 Februari. - Raptenen vid [{. Marin-Rege
mentet E. O. Braune d!:'n 15 Februari. 




